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УКРАЇНСЬКЕ   
ВІЙСЬКО 

ВІДРОДЖУЄТЬСЯ!..
    – Шостого грудня 1991 року Верховна Рада ухвали-

ла Закон України «Про ЗС України», тому  саме цей день і 
прийнято вважати днем їх народження, – говорить док-
тор історичних наук полковник Сергій Сегеда. – Але не 
слід забувати, що витоки нашого війська сягають сивої 
давнини. Зокрема, часів Київської Русі, Козацької доби.

     Сьогодні у нашому Товаристві працюють люди, які 
присвятили армійській службі десятки років життя, ви-
вчали географію колишнього СРСР, кочуючи віддаленими 
гарнізонами колишньої неозорої країни.  Знявши армій-
ські однострої , багато хто з них очолили обласні, районні 
організації і навчаль-
ні заклади То-
вариства. 

Вони з болем спостерігали за процесом  занепаду 
Українського війська. А сьогодні, перебуваючи у 
запасі чи відставці, радіють відродженню Зброй-
них Сил. Правда, дається це надто дорогою ці-
ною, втрачаючи на сході своїх вояків.

При всій повазі до тих, хто служив, є у на-
шій організації особлива категорія людей, для 
яких шосте грудня – святий день. Це – учасни-
ки бойових дій на сході України. Ігор Бизган, 
Віктор  Гордієнко, Володимир Каплюк, Сергій 
Гуссіді, Сергій Никифоряк, Микола Попюк, Віта-
лій Порубай, Олександр Славко, Віктор Федина, 
Андрій Чечель– ось далеко не повний перелік наших 
працівників та активістів, які зупинили у 2014-му повзу-
чу заразу – так звану руську весну. До речі, Гуссіді обороняв 

Донецький ае-
ропорт і нагороджений орденом «За мужність» 3-го 
ступеню. А заступник Голови Товариства Віталій Ба-
ранов – двома орденами Богдана Хмельницького.

Наше Товариство не залишилось стороннім спо-
стерігачем подій, що почалися на Донбасі: ми надали 
нашому війську суттєву допомогу, в тому числі і авто-
мобільною технікою, капітально її відремонтувавши 
перед відправкою у війська. Загалом немає практич-
но жодного осередку, жодного навчального закладу, 
які б не долучилися до цієї благородної справи. Тож, 
перефразовуючи відомий вислів, можемо сказати: 
Українське військо і Товариство сприяння обороні 
України – єдині!..
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Національно-патріотичне виховання

Серед викладачів предмету «За-
хист України», який дає старшо-
класникам перші уявлення про 
військову справу, можна зустріти 

і вчорашніх вояків, які боронили Україну 
від російських зайд. Сергій Гуссіді – один 
з них.

З початком цієї неоголошеної війни  у 
нас враз заговорили про необхідність кар-
динального  перегляду  бойових статутів, 
якими користується  військо, вимог до йо-
го комплектування, створення армійських 
резервів тощо. І це правильно.  Але, як ка-
зав герой відомого фільму, є ще один  мо-
мент, який кидається в око.  Це – початкова 
військова підготовка у загальноосвітніх на-
вчальних закладах. Адже саме на уроках з 
цього предмету  юнаки, а вони, нагадаю, 
згідно з Конституцією, всі є потенційними 
оборонцями країни, знайомляться з абет-
кою захисту.

Сьогодні ми розповімо про людину, яка 
є справжнім ентузіастом своєї справи,  до-
кладаючи чималих зусиль для вихован-
ня молоді на національно-патріотичних 
цінностях, які сповідували наші пращури.

По закінченні Миколаївського педаго-
гічного університету Сергій Гуссіді викла-
дав предмет «Захист України», та з почат-
ком неоголошеної проти України війни, у 
2014-му, був мобілізований до Українсько-
го війська. Бойові завдання виконував у 
складі 95-ої десантно-штурмової бригади, 

зокрема, боронив Донецький аеропорт. 
Там він не раз заглядав у вічі смерті, але, як 
зізнається, якимось дивом уцілів.  Воював, 
як згадують його бойові побратими, від-
мінно. І орден «За мужність» 3-го ступеню 
це зайвий раз підтверджує. Демобілізував-
шись, залишився вірним обраній професії.

– Сергій Миколайович, незважаючи на 
відносно молодий вік, є досвідченим пе-
дагогом, – вважає директор Миколаївської 
школи №6  Інна Бродянська. – Він не лише 
досконало знає свій предмет, а й підходить 
до його викладання творчо, уміє зацікави-
ти ним учнів.

На навчання військовому ремеслу наша 
держава в особі міністерства освіти і на-
уки відвела 1,5 години. На тиждень.  І, за 
великим рахунком, чомусь «забула», що 
«гола» теорія без практичних занять мало 
чого вартує. Тож довелося вчорашньому 
десантнику самотужки обладнувати кабі-
нет «Захист України», виготовляти наочну 
агітацію. До цієї справи  підійшов творчо: 
тут, наприклад, є фотоекспозиція 
під досить промовистою назвою  
«Миттєвості війни», яка відображає 
будні цієї неоголошеної війни, що 
ведеться проти українців ось уже 
понад шість років і забрала більш 
як 12 тисяч людських життів. Є  й 
атрибути армійської служби.

А ось справжньої стрілецької 
зброї, наприклад, автоматів чи ку-
леметів, немає. Їх МВС вилучило 
з усіх шкіл ще в «лихі» 90-ті роки, 
цим самим попереджаючи крадіж-
ки. Як на мене, то було б доцільні-
ше обладнати місця її зберігання як 
слід, цим самим унеможлививши 
викрадення. Та, як це часто у нас 
трапляється, пішли найкоротшим 
і найлегшим шляхом. Тож сьогодні 
до послуг вихованців  Гуссіді ли-
ше один макет АК-47 і шість пнев-
матичних гвинтівок. Під час прак-
тичних занять хлопчаки і дівчатка 
міряються у швидкості та вправ-
ності на збирання-розбирання АК, 
споряджають автоматні магазини, 
а також вчаться правильно метати 

навчальні гранати, стріляють з пневмати-
ки. До послуг вихованців Сергія армійські 
аптечки, які дозволяють їм знайомитися з 
азами надання першої медичної допомоги 
пораненим, топографічні карти, офіцер-
ські лінійки тощо.

Він підтримує дружні стосунки з колиш-
німи бойовими побратимами, які під час 
змагань працюють інструкторами та суд-
дями, проводять екскурсії по музею АТО,  
«Уроки мужності». Це, зокрема, Максим 
Грушай, Сергій Параскун, Олександр Обу-
ховський, Володимир Мінаков. 

– Ці хлопці служили в бойових підроз-
ділах, які знаходились під постійнм воро-
жим вогнем,  – продовжує Гуссіді. – І їм є 
що розповісти старшокласникам.  Якщо 
хтось вважає, що сьогоднішні події на Дон-
басі мало цікавлять нашу молодь, той по-
миляється. Головне – донести їм правду 
доступною мовою, розповідати про те,  що 
знаєш із власного досвіду.

Можливо, це твердження  Отто фон Бісмарка є суперечливим. Але   
історія  свідчить: німецький канцлер все ж  мав  рацію, так вважаючи

«ВІЙНИ ВИГРАЮТЬ ШКІЛЬНІ ВЧИТЕЛІ…»

ВЧОРА САМ ВОЮВАВ, А СЬОГОДНІ ВЧИТЬ  ДІТЕЙ  
ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ
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Сергій Миколайович зумів налагоди-
ти плідну співпрацю з багатьма громад-
ськими організаціями національно-патрі-
отичного спрямуваня, що діють у місті, зо-
крема, «Асоціацією учасників та інвалідів 
війни», Вітовсько-Богоявленською Козаць-
кою громадою,  обласним центром туриз-
му, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді Миколаївської облдержадміністра-
ції. Спільними зусиллями вони створили 
«Школу «Патріот».

– Ми також активно співпрацюємо і з 
Миколаївською міською організацією ТСО 
України, – говорить мій співрозмовник. –  
Ветерани нашої організації є постійни-
ми суддями під час проведення змагань 

«Захисники України», під 
час першостей з тактико-
спеціальної підготовки, а 
також команди ветеранів 
змагаються разом з інши-
ми в заходах, які організо-
вує ТСОУ.

Сергій Миколайович 
підтримує тісні звязки з 
військовослужбовцями 
тих частин, які дислоку-
ються у Миколаєві. Зо-
крема, 36-ої окремої бри-
гади морської піхоти: старшокласники 
неодноразово бували у її розташуванні, 
де знайомились з життєдіяльністю части-

ни, спілкувалися з 
офіцерами і воя-
ками-контрактни-
ками, що пройшли 
бойове хрещення в 
районі ООС. На ба-
зі бригади також 
організовуються 
триденні військові 
збори для них.

Сергій Микола-
йович – реаліст. То-
му серед проблем, 

які, на його думку, заважають підняти вій-
ськово-патріотичне виховання на значно 
вищий щабель, він називає відсутність 
плідної співпраці між міським управлін-
ням освіти та громадськими організація-
ми. Не сприяє цьому і слабка матеріальна 
база предмету «Захист України» та гуртків 
військово-патріотичного спрямування, які 
існують за рахунок власних «капіталовкла-
день». Наприклад, із 74 міських шкіл макет 
автомату є лише в 24-х!... Немає і тирів, де 
могла б проводитись навчальна стрільба. 
Відсутня також і мережа військово-спор-
тивних таборів, де влітку діти не лише 
оздоровлювались би, а й проходили вій-
ськовий вишкіл. 

У Тульчинській районній організа-
ції ТСО України, що на Вінниччині, усві-
домлюють: підготовка майбутнього во-
яка починається задовго до того, як він 
одягне армійський однострій

«Не хочеться їхати звідси…»
У цьому я зайвий раз переконався, по-

бувавши у прекрасному подільському місті 
Тульчині і поспілкувавшись з головою міс-
цевої організації ТСО України Юрієм Касі-
яненком. Більш того, він запросив мене 
до однієї зі шкіл району, де у ті дні  якраз 

проходили військові збори 
старшокласників.

– Там все побачиш на 
власні очі, – сказав Юрій і, 
посміхнувшись, додав на-
півжартома:

– Переконаєшся, що й 
наша громадська органі-
зація причетна до деяких 
справ…

Та перед тим, як поді-
литися враженнями від 
побаченого, зроблю не-
величкий екскурс у мину-
ле. Люди мого покоління  
пам’ятають часи, коли всі 

старшокласники проходили на базі ар-
мійських частин військові вишколи: вони 
проживали в солдатських казармах, бу-
ли учасниками різних військово-спортив-
них поєдинків, знайомились зі справжніми 
зразками військової техніки та озброєння, 
спілкувались  з солдатами та офіцерами. 
Але на зорі незалежності «мудрим держав-
никам» здалося, що це нам не потрібно, 
такі збори наказали довго жити. Та остан-
нім часом крига скресла: вони відроджу-
ються. Правда, вже поза межами  військо-
вих частин: старшокласники Тульчинсько-

го району зібрались під дахом середньої 
школи. Тут вони й розташувались: харчува-
лись,  відпочивали. Та з’їхались вони сюди 
з 11 шкіл не лише для цього. З хлопчаками 
проводились заняття з рукопашного бою,  
спортивно-масові заходи,  вони знайоми-
лись з матеріальною частиною і динамікою 
розкриття парашута, що використовуєть-
ся в наших десантно-штурмових військах. 
Вчились діяти в обороні і висуватись на 
рубіж атаки, пересуватись полем бою, до-
лати мінно-інженерні загородження. А ще 
– вивчали правила поводження з ручними 
осколковими гранатами, метали їх, викону-
вали завдання у складі  бойових похідних 
груп, вчились надавати першу медичну 
допомогу пораненим і транспортувати їх.  
Наостанок  побували в одній з механізова-
них бригад Збройних Сил України, що дис-
локується на теренах Вінниччини, де зма-
гались у вправності зі стрільби з автомата 
Калашникова, для чого кожен отримав по 
30 набоїв!.. Ознайомлювались з озброєн-
ням та бойовою технікою, їхніми тактико-
технічними характеристиками.

А як самі хлопчаки ставляться до по-
чаткової військової підготовки? Чи зали-
шились задоволеними, покидаючи школу, 
де пройшли «курс молодого бійця»?

ЩО ПОСІЄШ, ТЕ Й ПОЖНЕШ…
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– Деякі мої ровесники вважають «За-
хист України» другорядним предметом. А 
для мене він є улюбленим. Я цілком згоден 
з нашим вчителем, який вважає, що справ-
жній чоловік обов’язково має відслужити 
в армії. Особисто я не ховатимусь за спи-
ни інших, коли настане час і мені йти за-
хищати Україну.

– На уроках з військової підготовки ме-
ні і моїм друзям цікаво. Адже ми розби-
раємо і збираємо автомат Калаш-
никова, стріляємо з пневма-
тичної зброї. А також нас 
знайомлять з історі-
єю Українського 
війська.

– Особис-
то мені не хо-
четься їха-
ти звідси. Я 
би за люб-
ки ще побув 
тут, тим паче, 
що за ці кіль-
ка днів встиг по-
дружитись з багать-
ма своїми однолітками. 

«Людина енергійна і 
натхненна на добрі справи…»

– Тульчин  часто називають містом  
«українського Баха» –  геніального укра-
їнського композитора Миколи Леонто-
вича з його безсмертним «Щедриком», 
– говорить Юрій Касіяненко. – Але Туль-
чин пам’ятає і часи народно-визволь-
ної боротьби українців проти польської 
шляхти, тут знаходилась фортеця з ко-
зацькими загонами Максима Кривоноса 
і Богдана Хмельницького, тут народили-
ся Олександр Кузьмінський і Олександр 
Свеціцький – генерал-хорунжий і підпол-
ковник армії УНР, чимало інших видатних 
постатей, які залишили помітний слід в 
українській історії. І цей факт було б гріх 
не використовувати у вихованні підроста-
ючого покоління. Тому викладачі предме-
ту «Захист України», які водночас є і очіль-
никами первинних оборонних осередків, 
що діють в цих навчальних закладах, зна-
йомлять своїх підопічних зі славним ми-
нулим їхнього рідного краю.

Юрій Касіяненко, окрім районної ор-
ганізації, очолює і районний спортивно-
технічний клуб. Отже, роботи вистачає, 
оскільки в його руках – за великим рахун-
ком – доля кількох десятків людей. Маю 
на увазі той факт, що саме РСТК «годує» 
їх: у невеличкому провінційному місті об-
маль можливостей працевлаштуватись. 
А  зробити це він може за єдиної умови: 

стабільного функціонування навчального 
закладу. Проте, незважаючи  на заванта-
женість службовими справами, Юрій Ми-
колайович та його колеги всіляко допо-
магають керівникам шкіл району у про-
веденні національно-патріотичної роботи 
серед учнівської молоді. Зокрема, прово-
дяться місячники  військово-патріотично-

го виховання, присвячені  вікопомним да-
там в історії України і Подільського краю, 
міста. Молодь зустрічається з учасниками 
антитерористичної операції. Мета таких 
зустрічей – виховання у підлітків почуття 
гордості за свою країну.

Спільно з  міською радою  та військо-
вим комісаріатом проводяться інструктор-
сько-методичні семінари, акції  «Іду до вій-
ська» щодо залучення на військову службу 
за контрактом.   Тульчинський районний 
спортивно-технічний клуб  надає війсь-

ккомату та армійській частині, що теж дис-
локується у місті,  посильну фінансову та 
матеріальну допомогу, транспортні засоби 
для проведення мобілізаційних заходів у 
районі. А міській райдержадміністрації –  
для забезпечення охорони громадського 
порядку, оборони стратегічних об’єктів, 
які розташовані на території району, спіль-
ного патрулювання населених пунктів ра-

йону з метою недопущення кримінальної 
ситуації.

  
Майор  

Роман Сватко,
військовий ко-

місар Тульчин-
ського райо-
ну, учасник 
АТО

– Військо-
ві вишколи 

української 
молоді, свід-

ками одного 
з яких ми були, 

дехто вважає над-
мірною мілітаризацією 

суспільства, мовляв, поді-
бна практика існувала за часів 

колишнього СРСР, який готувався во-
ювати ледь не з цілим світом. Але вони за-
бувають, що Україна ні з ким не збирається 
воювати. Вона сама потерпає від агресив-
ного сусіда, який прийшов на нашу землю 
з мечом і вбиває  українців. Тож якщо ці ви-
школи і є у певній мірі мілітаризацією, то 
я особисто за таку «мілітаризацію». А ще 
я попрошу Вас на шпальтах «Вісника ТСО 
України» відзначити Юрія Миколайовича 
Касіяненка. Скажу відверто: я вперше зу-
стрів людину, яка стільки робить для ви-
ховання наших хлопчаків як майбутніх за-
хисників країни.
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Авторитетна думка 

Полковник Вадим Ліхтін, 
військовий комісар Свя-
тошинського у місті Києві 
військкомату, учасник АТО
– Восени 2018 року на призо-

вні комісії нашого району  викли-
кали  3 847 громадян призовного 
віку. Натомість з’явились лише 
1 512. В інших районах столиці 
ситуація виявилася не кращою…

Ця проблема виникла не вчо-
ра і навіть не позавчора: вона існує давно. Побутує думка, що 
призовом громадян  опікується виключно Міністерство оборо-
ни, а здійснюється він безпосередньо військкоматами та ще й  
на підставі  відомчих директив. Але це абсолютно не так: призов 
регламентується чинним законодавством України, а  проводить 
його ніхто інший як Українська держава.

Дехто каже, що призов строковиків пора давно скасувати, 
мовляв, його немає у жодній цивілізованій країні світу. Авто-
ри таких тверджень лукавлять або ж є, вибачте, невігласами 
у цій проблемі: він існує в багатьох державах. А Україні він 
значно потрібніший, аніж комусь іншому, зважаючи на кро-
вожерливу державу-сусідку: маємо бути готовими до захис-
ту рідної землі будь-якої миті. Отже, кожен фізично здоровий 
громадянин повинен пройти армійську школу. І не з віником 
в руках, як це інколи буває, а з автоматом чи кулеметом, за 
важелями танка чи БМП. Лише за такої умови в час «Х» цей 
громадянин не стане для ворога мішенню на полі бою, а до-
стойним супротивником, здатним знищити агресора. Сьо-
годні в Україні сформовано резерв – 1-ої і 2-ої черг. До них 
входять військовики – учасники АТО чи ООС, а також ті, хто 
відслужив строкову службу.

Росія будь-якої миті може розпочати широмасштабне втор-
гнення в Україну. Так, чисельність їхньої армії значно переви-
щує чисельність нашої. Але це ніскільки не значить, що маємо 
підняти руки. Згадайте як  маленька Фінляндія зуміла нанести 
величезні втрати Росії. Чому? А тому, що її громадяни були гото-
ві до такого розвитку подій. І якщо ми матимемо великий, добре 
підготовлений військовий резерв, то подібна доля може спітка-
ти Росію вдруге…

Потрібно підвищувати національно-патріотичну роботу серед 
молоді, яка сьогодні шкутильгає на обидві ноги: киваннями на 
Кримінальний кодекс, мовляв, можеш «сісти» на 2-3 роки, спра-
ви не вирішиш. Свідомість людини, її світогляд в однин день не 
формується. Потрібна щоденна, копітка робота. І багато у цій ца-
рині залежить від вчителя предмету «Захист України».

Полковник  Петро Потєхін,
учасник АТО, начальник фі-
лії Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна
 –  Відверто кажучи, раніше, 

до початку цієї неоголошеної 
проти нас війни, я особливо не 
замислювався над значимістю 
військової підготовки в школах. 
Та події 2014-го, безпосереднім 
учасником яких був, змусили 
кардинально змінити своє ставлення до цього предмету.

 Викладач «Захисту України» має безпосередній стосунок до 
формування світогляду, свідомості юнака – у майбутньому потен-
ційного захисника країни. Спробую пояснити. Перед тим, як йти 
на висоту Савур-могила, яка мала неабияке значення для наших 
військ влітку 2014-го, було зрозуміло: навіть дійти до неї шансів не-
багато, не кажучи вже про повернення. Я вишикував понад 70 во-
яків і відверто сказав їм про це, заявивши, що потрібні виключ-
но добровольці: у тій ситуації не можна було діяти примусом…

 І що ти думаєш? Скільки з цієї кількості знайшлося добро-
вольців? «Аж» вісім хлопаків! Чинників, які вплинули на рішення 
решти не йти на висоту, було багато. Головний – бажання жити. 
І я хотів жити: у Києві мене чекали дружина і дві доньки, а у Ва-
силькові – батько, офіцер у відставці. А ті сміливці, які без жодно-
го слова вийшли зі строю, не хотіли жити? Той же Вася Кандела, 
якому тільки виповнилося 22 роки, і вдома, у Дніпрі, його чекали 
батьки і вагітна наречена?.. Хотіли. Але так вони були виховані, 
що розуміли: від них, якщо вони «візьмуть» цю висоту, залежати-
муть життя десятків, якщо не сотень побратимів – таких  же мо-
лодих і сповнених бажання жити й творити. До кінця своїх днів 
памятатиму Васю, який врятував мені життя тоді…

Генерал-полковник Руслан Хомчак,
начальник Генерального штабу ЗС України – Головнокомандувач ЗС України,
 учасник АТО
– У найближчі роки в Україні буде збережена змішана система комплектування Зброй-

них Сил України. Звісно, краще мати повністю контрактну, належно забезпечену армію. Та-
ке військо має вагомі переваги, це підтверджує світовий досвід. Але лише  в тому випадку, 
коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має функціонувати без 
збоїв на будь-якому з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі є чимало. Ви-
вчаємо найприйнятніші для нас. Проте найближчим часом ми не відмовимось від нинішньої 
змішаної системи комплектування війська

Ми попросили висловитись з приводу важливості шкільного 
предмету «Захист України» людей, які знають про армійську 
службу, опираючись на власний багаторічний досвід 

«ВЧИНКАМИ ЛЮДИНИ РУХАЄ ЇЇ СВІДОМІСТЬ…»
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«Я захищав не можновладців, 
а свою рідну землю…»

Хто з нас не знайомий з творчістю 
Івана Котляревського і хоча  б один раз 
не прочитав його знамениту «Енеїду»? А 
прочитавши, не запам’ятав слова «Любов 
к Отчизні де героїть, там сила вража не 
устоїть»? Сказані вони кілька століть то-
му, а своєї актуальності не втратили й сьо-
годні. Не будемо згадувати події  75-річної 
давнини, тобто Другу світову війну, коли 
мільйони українців боронили рідну землю 
від гітлерівців, вкривши себе невмирущою 
славою. Перенесімось у 2014 рік, коли над 
Україною нависла смертельна загроза: пу-
тінська кліка почала реалізовувати так зва-
ну руську весну – проєкт, спрямований на 
розчленування нашої країни, створення 
так званої Новоросії. Тоді, нагадаю, тися-
чі українців влилися до лав Українського 
війська. Хто б напередодні тих подій міг 
подумати, що до військових комісаріатів 
стоятимуть черги з бажаючих захистити 
Україну? Адже в попередні роки тисячі мо-
лодих громадян намагалися усіляко уник-
нути армійської служби.

Сьогодні можна почути, що перші мо-
білізаційні хвилі  виявилися геть невдали-
ми, мовляв, військкоматівці «гребли» до 
Збройних Сил, інших військових форму-
вань усіх, хто не встиг сховатись чи від-
купитись. Що ж, було й таке. Та мова не 
про цих «легенів», а тих, хто, отримавши 
повістки, а то й добровільно, з’явився у 

військкоматі і незабаром боронив рідну 
землю. Без бронежилетів, захисних шо-
ломів, роззуті і роздягнені, а то й голодні, 
хлопці  захистили нас.  І коли б тоді до вій-
ська пішов лише «не кращий елемент», як 
висловився  один відомий політик, то чи 
вдалося б зупинити ворога? Напевно, що 
ні. Переважна більшість вояків були патрі-
отами своєї країни: для них Україна  – це не 
просто географічне поняття, а уособлення 
рідної землі, свого міста чи села.

Вже шість років минуло, а досі пам’ятаю 
розмову з одним із таких добровольців. 
Вона добре закарбувалася у моїй пам’яті 
і я майже дослівно передаю її зміст: він, 
гадаю, того вартий. Так ось, на відверте 
запитання чого він подався на фронт, по-
лишивши  пристойну роботу в одній з пол-
тавських фірм, сім’ю, спокійно-розмірене 
життя, Володимир відповів не менш від-
верто:

– Я пішов не  можновладців захищати, а 
свій край, своє село, де народився і виріс, і 
де досі живе мій дід-фронтовик, свою Пол-
таву, де сьогодні  живу і яку до безтями лю-
блю. Я не дуже задоволений тим, що вже 
майже тридцять років відбувається в Укра-
їні, коли чиновництво обдирає її як липку, 
розкрадаючи. Я взагалі на вибори не хо-
джу, бо всі ці політики гарно говорять, але 
вкрай погано діють, дорвавшись до влади. 
Проте я горлянку перегризу будь-якому 
чужаку, що  прийде на мою землю з по-
ганими намірами. На ній, цій землі, може 
бути один господар – Українець! Крапка.

Володимир жодним словом не обмо-
вився про патріотизм, не бив себе в груди 
як він любить Україну, не казав, що готовий 

віддати за неї життя. Більш того, на пряме 
запитання чи він готовий був загинути, чо-
ловік відповів:

– Ні, не готовий. Ба більше, я боявся, 
коли вирушав на цю кляту війну, не по-
вернутись з неї: у мене ж син і донька не-
повнолітні. Хто б їм замінив батька?

Вже трохи пізніше я дізнався, що мій 
знайомий виховувався в родині, де все бу-
ло українським: спілкування українською 
мовою, діти (у Володимира є дві сестри)  
виховувалися на українських звичаях, з 
ранніх літ знали десятки українських казок. 
А коли підросли, то перечитали практич-
но всіх українських класиків. Володимир, 
наприклад, може годинами декламувати  
вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Іва-
на Франка. Не без гордості повідомив, що 
вже і його діти, яким лише по 12-14 років, 
перечитали «Кобзаря», майже напам’ять 
знають Лесину «Лісову пісню»!..

Під лежачий камінь  
вода не тече

Чому я розповів про свого знайомого? 
Зустріч з ним зайвий раз підтвердила: усі-
ма вчинками людини рухає її свідомість. А 
вона, ця свідомість, сама по собі не фор-
мується: на неї впливають багато чинників. 
Наприклад, свідомість, як показали події 
на сході України, багатьох жителів Донбасу 
була сформована під впливом російського 
ТБ, кремлівських пропагандистів на кшталт 
Кисельова, Соловйова, Скобєєвої. Слухаю-
чи їхні «одкровення» про Україну, багато хто 
з нас лише посміхався. А сміятись дійсно 
було з чого. Проте, як бачимо, вся та маячня 

Свідомість людини формується під впливом багатьох 
чинників. Історія, саме життя не раз доводили:  виховання – 
далеко не останній серед них

Військово-патріотичне виховання 

«ЛЮБОВ К ОТЧИЗНІ ДЕ ГЕРОЇТЬ…»

Великий збір

Василь Василенко



№ 3(39) 2020 7

на багатьох вплинула, переконавши, що з 
незалежною Україною їм не по дорозі, що 
їм потрібна так звана Новоросія. Війна на 
сході України переконала особисто мене у 
тому, що нам, українцям, потрібно, вислов-
люючись термінологією часів колишньо-
го СРСР, піднімати на новий, більш якісний 
рівень військово-патріотичну роботу. Тоді 
таких, як Володимир,  у нас будуть десятки, 
а то й сотні тисяч, тоді не буде так званих 
відказників – громадян, що проігнорували 
повістки з військових комісаріатів.

Патріотизм – це одна із якостей люд-
ського характеру. Він, подібно до любо-
ві, керує людською свідомістю, змушуючи 
робити великі і малі вчинки в ім’я своєї 
Батьківщини. Ми, штатні працівники Пол-
тавської обласної організації ТСО України, 
активісти, завжди пам’ятаємо, що вихован-
ня патріотів України є не лише нашим го-
ловним статутним завданням. Це ще й наш 
людський обов’язок. Не скажу, що в нас у 
цьому сенсі все ідеально, але ми не сиди-
мо, склавши руки. Особливо ця робота ак-
тивізується під час проведення місячників 
оборонно-масової 
роботи, присвяче-
них річницям Дня 
Перемоги над на-
цизмом, Збройних 
Сил України та ін-
шим знаменним 
датам  у житті кра-
їни, рідного краю і 
Товариства.

Наприклад, за 
безпосередньої 
участі моїх колег зі 
студентами вищих 
навчальних закладів області шостий рік 
поспіль проводяться обласні змагання з 
військово-патріотичного вишколу допри-
зовної молоді «Захисник України», «Жіно-
чий батальйон» тощо. Військово-спортив-
на гра «Заграва», яка проходить на теренах 
Полтавщини напередодні Дня захисника 
України та Українського козацтва, є  на-
шою візитівкою. До її організації, прове-
дення, окрім Полтавської ОО Товариства, 

долучаються об-
ласне управлін-
ня  у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту, військо-
во-спортивний 
центр «Воїн», інші 
громадські орга-
нізації. У читача, 
мабуть, виникне 
запитання: а що 
вона дає, ця «За-
грава»? Відпові-
даю: її учасники 
отримують прак-
тичні навички з 
надання першої 
медичної допомоги, вчаться орієнтуватися 
на місцевості. А також отримують навички 
поводження зі зброєю, зокрема, розбира-
ють і збирають автомат, споряджають мага-
зин до нього, стріляють і метають гранати, 
проходять тактичну підготовку, вчаться 
проходити заміновані ділянки.

Спільно з активістами  Всеукраїнської 

спілки учасників АТО та миротворчих мі-
сій, яку очолює ветеран бойових дій Во-
лодимир Голованюк, проводиться робо-
та з теоретичної і практичної підготовки  
молоді  до стрибків з парашутом. Тради-
ційно, з року в рік, проходять першості 
серед учнівської молоді та членів Товари-
ства зі стрільби з пневматичної гвинтівки. 
У лютому відбувся зимовий турнір  серед 
студентської молоді Полтавщини «Спорт 

для всіх». У  березні – чемпіонат області 
з військо-спортивного багатоборства, а 
також змагання зі стрільби «Снайпер». По-
тім –  вишкіл для курсантів військових ка-
федр навчальних закладів міста та області 
«Захисник України». З нагоди  Дня пам’яті 
та примирення і Дня  Перемоги провели  
військово-патріотичні заходи «Під прапо-
ром миру», «Жіночий батальйон», змагання 

допризовної моло-
ді з військово-при-
кладної підготов-
ки «Полігон». Лі-
то теж видалося 
«щедрим» на різні 
національно-па-
тріотичні заходи: 
першості з військо-
во-прикладної під-
готовки «Козаць-
кий гарт», «Спорт 
для всіх», «Патрі-
от», «Марш-кидок, 

«Олімпійські надії» у рамках проекту «Ко-
зацькими стежками до сучасних перемог». 

Первинні осередки ТСО України, які 
створені у загальноосвітніх школах облас-
ті, очолюють, як правило, викладачі пред-
мету «Захист України». Вони – наші перші 
помічники у проведенні заходів. Не можу 
не згадати на шпальтах «Вісника» кращих 
з них. Це, зокрема, Луценко Володимир 
Олександрович (Великобагачанська шко-
ла), Новицький Олег Дмитрович (Білоцер-
ківська), Островерхий Микола Васильович 
(Гоголівська), Якименко Володимир Леоні-
дович  (Синчанська).

У селі Красногорівка, на березі річки 
Псел, були проведені військово-польові 
заняття одинадцятикласників шкіл району, 
передбачені програмою підготовки з пред-
мету «Захист України». До їхньої організації 
долучилися районна оборонна організа-
ція, козаки місцевого куріня Українського 
козацтва. Учні долали смугу перешкод, ви-
конували вправи з метання гранати, стрі-

Жіночий батальйон

Юні захисники України

На вогневому рубежі
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ляли з пневматичної гвинтівки, збирали 
і розбирали стрілецьку зброю, зокрема, 
автомат, пістолет і навіть… кулемет!.. Осо-
бливістю занять було те, що до виконання 
цих вправ  долучилися і дівчата, які до того 
ж проходили заняття з медико-санітарної 
підготовки. Учасник АТО О. Новицький роз-
повів юні про фронтові будні.

З нагоди Дня українського козацтва го-
лова Великобагачанської районної органі-
зації ТСО України А. Бандур та його заступ-
ник Щербина організували у селі Остап’є 
зібрання юних козаків та джур «Козацька 
ватра-2019», в якому взяли участь учні міс-
цевої, а також  Красногорівської та Біло-
церківської шкіл. Перед ними виступили Р. 
Тринчук, представники козацької старши-
ни на чолі з курінним Р. Рожком, заступник 
голови  Білоцерківської ОТГ, учасник АТО 
П. Рибальченко.

Пам’ять про минулу війну, про тих, 
хто зламав хребта нацизму, священна. 
На жаль, сьогоднішня молодь мало знає 
про ті вікопомні події, що позначилися на 
долях сотень мільйонів людей. Але прав-
нуки переможців мають знати кому вони 
зобов’язані своїм сьогоднішнім життям. 
Тому намагаємось проводити заходи, які 
допоможуть їм у цьому. Наприклад, до 
Дня Перемоги  в одній із шкіл району від-
булися, вже всьоме,  традиційні відкриті 
змагання з військово-прикладних видів 
спорту на Кубок районної організації То-

вариства. Вони були присвячені Героям 
Радянського Союзу Василенку Ф.І. і Васи-
ленку С.Й. – випускникам  цієї школи. В 
заході взяли участь шість команд. Спор-
тивна зала, де проводились змагання, бу-
ла  прикрашена державним прапором 
України, прапорами Товариства сприян-
ня обороні України та Красногорівської 
сотні Великобагачанського куріня Україн-
ського козацтва. Перед  юними спортсме-
нами  виступила сержант 95-ї десантно-
штурмової бригади Збройних Сил Укра-
їни,  учасниця Операції об’єднаних сил 
О. Олійник. Ця мужня жінка розповіла 
про те, як Українське військо протисто-
їть російським найманцям, поділилася 
враженнями від побаченого і пережитого 
на фронті, згадала бойових побратимів, 
що загинули. Присутні слухали її, затаму-
вавши подих.

Перелік подібних заходів з військово-
патріотичного виховання молоді можна 

продовжувати і продовжувати. Насамкі-
нець хочу зауважити, що вся військово-
патріотична робота, яку проводить Пол-
тавська обласна організація ТСО України, 
базується на тісній співпраці з місцевими 
органами влади, громадськими організа-
ціями міста і області. А також військови-
ми комісаріатами, командуванням час-
тин, розташованих на теренах Полтав-
щини. Гарні стосунки склалися у нас і з 
президентом Полтавської дитячої гро-
мадської організації «Військово-спортив-
ний центр «Воїн» Олегом Миколайовичем 
Баришем.

Досвідом роботи Полтавської облас-
ної організації ТСО України в сприянні 
органам влади, органам місцевого са-
моврядування у розвитку національ-
но-патріотичного виховання населення 
поділився голова Відокремленого під-
розділу, полковник запасу Василенко 
Василь Іванович.

«З Василем Івановичем приємно співпрацювати…»
Так відгукуються про голову Полтавської організації ТСО України Василя Василенка та його колег посадовці, представники 

громадських організацій, з якими полтавські оборонці проводять спільні заходи. 
Михайло Габор, начальник  відділу фізичної культури і спорту Полтавської облдержадміністрації
– Коли б всі громадські організації в царині військово-патріотичної роботи працювали так, як Полтавська обласна організація 

ТСО України, то ситуація з вихованням молоді на справжніх цінностях була б значно кращою. Хочу відзначити неабияку енер-
гійність Василя Івановича, прагнення якомога більше охопити заходами  молодих людей, підготувати їх до армійської служби. 
Сьогодні на строкову службу призивають небагато юнаків. Держава робить ставку на контрактне військо. І це правильно. Але 
будь-який юнак повинен бути готовим в годину «Ч» взяти до рук зброю і захистити свою державу. А цей час, зважаючи на те, 
якого сусіда ми маємо, може настати будь-якої миті. Тож ми й надалі будемо продовжувати співпрацю з обласною оборонною 
організацію. 

Підполковник Едуард Бородай, заступник  військового комісара Полтавської області
– Полтавська організація ТСО України робить дуже потрібну справу,  проводячи різні заходи, які пробуджують у молоді наці-

ональну свідомість, змушуючи замислюватись над власною історією. Як людина військова задоволений нашою співпрацею ще й 
тому, що сьогоднішні юнаки можуть з часом одягнути армійські однострої. 
Сподіваюсь, що зерна патріотизму, любові до рідної землі, посіяні в їхніх 
серцях, допоможуть їм стати свідомими захисниками України.

Олег Бариш, керівник Полтавської дитячої громадської організації 
«Військово-спортивний центр «Воїн»

 – З оборонною організацією Полтавщини ми співпрацюємо давно. Прав-
да, раніше ця співпраця носила дещо епізодичний характер. А коли її очо-
лив Василь Іванович, то ситуація змінилася. У нас є план спільних заходів, 
у якому, як мовиться, все розписано від «а» до «я». У нашого Центру мож-
ливості не безмежні, як, гадаю, і у Полтавської ОО Товариства. І це не може 
не позначатись на рівні проведення заходів національно-патріотичного 
спрямування, спортивних змагань. А ось об’єднавши ці можливості, зусил-
ля, ми отримали зовсім іншу ситуацію.

Перед стартом

Василь Василенко (крайній праворуч)
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Військово-патріотичне виховання

Інколи доводиться чути, що військово-
патріотичне виховання молоді є таким 
собі пережитком минулого, а тих, хто 
займається цією справою, дехто називає 

совками, натякаючи, що вони досі не позбу-
лися радянського уявлення про справжній 
патріотизм. Знаємо одного «завзятого 
патріота», який свого часу навіть був народ-
ним депутатом, а сьогодні виступає в ролі 
«експерта з міжнародно-гуманітарних пи-
тань». Влітку 2014-го, коли вирішувалася доля 
Української держави, в нього поцікавилися  
чому він  так красномовно просторікує з 
високої трибуни про патріотизм, любов до 
рідної землі, а не доводить цю любов на 
фронті.

–  Там і без мене є кому воювати, – відповів 
він. – Звичайний солдат не зможе пояснити 
суспільству чому потрібно грудьми стати на 
захист України, а я можу...

Коли ж йому нагадали про несприйняття 
ним військово-патріотичного виховання, яке 
він ще вчора демонстрував з телеекрану, він 
якось знітився і, поглянувши на годинника, 
мовляв, поспішаю, подався геть…

Чому згадався цей випадок? А щоб під-
креслити, що таких псевдопатріотів у нас 
і досі вистачає. І схожі вони на флюгерів. 
Але, на щастя, для переважної більшості на-
ших громадян такі слова як Україна, честь, 
гідність є не просто іменниками. Директор  
Знам’янського МСТК ТСО України Володимир 

Колебіденко – один з них. Наш «Вісник» нео-
дноразово розповідав про нього і тому по-
вторюватись не будемо. А повідаємо лише 

про нещодавній захід, який відбувся за без-
посередньої участі Володимира.

З нагоди Дня захисника України і Україн-
ського козацтва шість команд – представни-
ків закладів середньої освіти – змагалися у 
стрільбі з пневматичної гвинтівки, неповно-
му розбиранні та складанні автомата, споря-
дженні магазину АКМ набоями, мета-
нні гранати та у виконанні силових 
вправ «підтягування на поперечині» 
і «підйом переворотом».

 – Цей захід спрямований на-
самперед на те, щоб наші підлітки 
отримали елементарні навички по-
водження зі зброєю, врешті решт не 
боялися взяти до рук того ж автома-
та Калашникова, – каже Володимир 
Колебіденко. – Мені подобається іс-

нуюча практика в Ізраїлі, де навіть  дівчата є 
військовозобов’язаними. Не закликаю сліпо 
копіювати чужий досвід, але, разом з тим, вва-
жаю, що, враховуючи хто є нашим сусідом, 
кожен підліток повинен уміти користуватися 
хоча б стрілецькою зброєю.

Учасників змагань вітали директор клубу 
В. Колебіденко, головний спеціаліст відділу 
молоді, спорту та охорони здоров’я виконав-
чого комітету Знам’янської міської ради А. 
Сугарей, головний спеціаліст відділу освіти 
Т. Попова, заступник військового комісара 
Знам’янського ОМВК майор В. Щетінін, заступ-
ник голови міської організації УСВА О. Мазур,  
заступник начальника штабу 57 окремої мото-
піхотної бригади в/ч А-1736 майор О. Чорний.

У підсумку змагань до трійки лідерів уві-
йшли команди НВК «Знам’янська загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей», 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 і юні патріоти з команди НВК 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів №3-гімназія».

Надіємося, що цей Проект стане одним із 
дієвих заходів військово-патріотичного вихо-
вання майбутніх захисників України не тільки 
на Кіровоградщині, а й буде поширений на 
всі регіони нашої країни. Адже в кожному з 
них є такі віддані своїй справі люди, справжні 
патріоти України як воїн-інтернаціоналіст, ве-
теран Товариства сприяння обороні України 
Володимир Колебіденко!

Коментар Надії Титенок – 
першого заступника Голови ТСО України:
– З Володимиром познайомилася, обіймаючи посаду заступника голови Кіровоградської ОО ТСО України, причетна і до його 

призначення директором Знам'янського МСТК. Те, що це надзвичайно енергійна, цілеспрямована людина, яка горить бажанням 
працювати, бути корисним людям зрозуміла буквально через кілька місяців після його призначення. Адже МСТК, що перебував у 
вкрай жалюгідному стані, почав «оживати», запрацювали гуртки, секції, сюди потягнулася міська молодь. 

Щоб багато не говорити, скажу так про Володю: на таких, як він, і тримається все військово-патріотичне виховання в нашій кра-
їні, такі люди і є гордістю усього нашого Товариства.

На базі Знам’янського міського спортивно-технічного клубу ТСО України відбувся 
перший міський етап обласного проекту «Захисник Кіровоградщини», присвячений  
Дням Захисника України та Українського козацтва

МОЛОДІ ЗАХИСНИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ
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Національно-патріотичне виховання

Липень 2020-го. Автодром Кіро-
воградської автомобільної шко-
ли ТСО України. Тут зібралися 
сотні юнаків і дівчат практично 

з усіх куточків області, є також  і з інших 
регіонів України. А привело всіх їх сюди ба-
жання стати учасниками військово-спор-
тивного заходу «Рейд – захист рідної зем-
лі», що проходив у вигляді таборування.

   – Які конкретні заходи проводилися? 
– Цікавлюся у голови Центру оперативно-
тактичної підготовки «Цитадель», керівни-
ка відокремленого підрозділу Федерації 
військово-спортивного хортингу України 
в Кіровоградській області Олега Коваль-
чука – організатора дійства.

–  Зокрема, військово-прикладні від-
криті тренінги, напрацювання навичок 
бою та перебування у кризових ситуаці-
ях, професійні інструктажі з першої долі-
карської допомоги та тактичної медицини.

Отримали учасники таборування і на-
вички вогневої та альпін-штурмової підго-
товки. Метою проведення всеукраїнсько-
го національно-патріотичного, військово-
спортивного заходу було і поєднання всіх 
історичних епох боротьби за свободу своєї 
країни, що називається, «від шаблі до ку-
лемета». Тому «на ура» проходили інструк-
тажі з середньовічного бою, проводилися 
поєдинки у лицарських обладунках. Все 
це відбувалося під орудою  досвідчених 
інструкторів. Зокрема, фахівця з тактичної 
медицини, керівника Федерації військо-
во-прикладного хортингу у Миколаївській 
області Сергія Учня, інструктора з альпініз-

му, учасника ан-
титерористичної 
операції Миколи 
Берника та інших. 
Учасниками «Рей-
ду» стали десятки 
команд, які пред-
ставляли загаль-
ноосвітні школи, 
ліцеї.

З особливою 
цікавістю спосте-
рігали підлітки за 
виступами коман-
ди ТСО України зі 

службовими собаками. Стратієвські Тетяна 
і Олександр, Старцева Світлана, Кузьмен-
ко Ірина, Шлапак Сергій разом зі своїми 
чотирилапими друзями  влаштували за-
хоплюючу програму: затримання озбро-
єного зловмисника, пуск собаки на  зло-
чинця з автомобіля на ходу, затримання 
«терориста» в автомобілі. При цьому всі 
бажаючі отримали консультації спеціаліс-
тів-кінологів, зокрема, щодо утримання і 
виховання домашніх улюбленців.

Користуючись нагодою, хочу подякува-
ти керівництву Кіровоградської обласної 
організації Товариства за сприяння у про-
веденні «Рейду». Справа в тому, що коли 
ми звернулись до владних структур міс-
та з проханням виділити для цього май-
данчик, нам відмовили, мовляв, 
несерйозно все це. Натомість 
знайшли повне розуміння і 
підтримку у Миколи Левчен-
ка – очільника кіровоградських 
оборонців.

Замість післямови

Через кілька днів по закін-
ченні «Рейд – захист рідної зем-
лі» до офісу Кіровоградської ОО 
ТСО України  завітав Олег Ко-
вальчук. Зустрівшись з  Мико-
лою Левченком, він висловив 
щиру вдячність за допомогу в 
організації та проведенні табо-
рування. А також вручив По-
дяку та примірник посібника 

«Спостережний пост», який підготовлено 
колективом Генерального штабу Зброй-
них Сил України за підтримки  військо-
во-цивільної спілки «Бойове братерство 
України», президент якої є одним із авто-
рів посібника. Книга стане в нагоді при 
складанні програм військово-спортивних 
змагань, вишколів, різних форм підготов-
ки молоді до служби у підрозділах ЗСУ та 
МВС України, при захисті рідної землі від 
загарбників.

 Сергій ЗЯТЬЄВ
 
«Рейд – захист рідної землі» є яскравим 

прикладом співпраці громадських органі-
зацій, державних інституцій. Насампе-
ред тих, що підпорядковані міністерству 
оборони. А як на цю проблему дивляться 
люди, безпосередньо причетні до військо-
во-патріотичного виховання української 
молоді?

Надія Титенок, Перший заступник 
Голови ТСО України – начальник управ-
ління національно-патріотичної ро-
боти:

– У Кропивницькому дислокується полк, 
що входить до складу Сил спецальних опе-
рацій. Всі військовослужбовці, які тут слу-
жать, пройшли через горнило війни на схо-
ді,  більшість з них відзначені державними 
нагородами за виконання спеціальних за-
вдань. Словом, цим людям є що сказати 

Цю істину  добре розуміють у Кіровоградській обласній організації ТСО України

«В ОДИН ДЕНЬ ЗАХИСНИКОМ 
РІДНОЇ ЗЕМЛІ НЕ СТАНЕШ…»

«Три богатирі»

Майбутній снайпер
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молоді, є чим поділитися з підростаючим 
поколінням. І керівництво Кіровоградської 
обласної організації ТСО України, налаго-
дивши з ними добрі партнерські стосун-
ки, сповна використовує їхній потенціал 
у справі виховання майбутніх захисників 
Вітчизни. Захід, про який йдеться,  теж не 
став виключенням. 

Микола Левченко,  голова Кірово-
градської обласної організації ТСО 
України:

– У нашому місті який рік поспіль  
функціонує «Цитадель» – Центр 
оперативної тактичної підго-
товки, основним завданням якого 
є військово-патріотичне виховання 
молоді. І «Цитадель» успішно його 
виконує, реалізуючи різні проекти, 
спрямовані на прищеплення підліт-
кам справжніх цінностей, виховання у 
патріотичному дусі.  Одним з головних 
завдань нашого Товариства теж є наці-
онально-патріотичне виховання грома-
дян України. Тож ми тісно співпрацюємо 
у цьому напрямку. Наприклад, основним 
організатором «Рейду» виступила «Ци-
тадель». Але перед його проведенням її 
керівник Олег Ковальчук звернувся до нас 
по допомогу в організації цього заходу. І 
ми пішли, звісно, назустріч, надавши для 
проведення автодром нашої автошколи. 
А ще – організували харчування учасників. 
Плануємо і в подальшому продовжувати 
таку співпрацю.

Підполковник Сергій 
Францішкевич, заступ-
ник командира полку 
Сил спеціальних опера-
цій, учасник бойових дій 
на сході України

– Кіровоградьска облас-
на оборонна організація є 
надійним партнером у 
справі підготовки молоді 
до захисту України. Сьо-
годні на строкову служ-
бу призивається обмаль 

юнаків, оскільки ми рухаємось до Зброй-
них Сил, укомплектованих особовим скла-
дом на професійній основі. Але, перефра-
зовуючи відомий вислів, скажу так: маємо 
бути готовими до захисту своєї країни. 

Особливо сьогодні, коли путінська Росія 
сьомий рік веде проти нас неоголошену 
війну, яка будь-якої миті може перерос-
ти у відкриту агресію. Бо ж для чого тоді 
поблизу наших кордонів зосереджена ціла 
орда з триколорами? Військовослужбов-
ці нашого полку організували виставку 
сучасної стрілецької зброї. Побачити на 
власні очі кулемети, гранатомети і по-

мацати їх руками вишикувались цілі чер-
ги! Наші представники ще й розповіли юні 
про її тактико-технічні характеристи-
ки. Вважаю, що подібні заходи конче по-
трібні для нашої молоді.

Олег Ковальчук, голова Центру опе-
ративної тактичної підготовки «Ци-
тадель», керівник відокремленого під-
розділу Федерації військово-спортивно-
го хортингу України в Кіровоградській 
області

–  Заходи, подібні до «Рейду», ми про-
водимо 12-15 разів на рік. До них долуча-
ються різні громадські організації. Кіро-
воградська організація ТСО України є не-
змінним їх учасником: ще жоден захід не 
обійшовся без її сприяння. Так було, коли 
її очолювала Надія Мустафаївна Тите-
нок, така ж практика існує і при ниніш-
ньому керівнику – Миколі Миколайовичу 
Левченку. Як на мене, такі «рейди» вкрай 
необхідні, зважаючи на події, що відбува-

ються на сході України. Дехто каже, що 
ми мілітаризуємо молодь, наслідуючи 

традиції, що існували за часів колиш-
нього СРСР. Не дуже пам’ятаю ті ча-
си і не хочу давати їм оцінку. А ось 
про сьогодення скажу. Мені довелося 
побувати в районі антитерорис-
тичної операції, звільняти окупо-

ваний Сєвєродонецьк, вибиваючи з 
міста російських найманців. І знаю 

не з чужих слів, що підготовка вояка 
починається задовго до того дня, коли 
він одягне військовий однострій. Маючи 
навіть незначні навички поводження зі 
зброєю, хоч незначну теоретичну підго-
товку, юнак скоріше стає солдатом – за-
хисником країни.

Колишній Радянський Союз не лише за-
хищав себе: його громадяни воювали на 
різних континентах, виконуючи так зва-
ний інтернаціональний обов’язок. Ми ж не 
збираємось відправляти своїх синів за межі 
України. Все, чому навчаються наші діти 
під час таких заходів, вони можуть засто-
сувати виключно для захисту України. 

Спаринг на мечах

Учасники спортивного заходу
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«Нам потрібні передусім  
патріоти України…»

Рік її народження –  2002-й.  Головні прі-
оритети –  національно-патріотичний та 
військово-спортивний вишкіл громадян 
Печерського району столиці, а також під-
готовка робітничих кадрів.

–  До складу нашого оборонного осе-
редку входять первинні організації, які 
працюють при закладах загальної серед-
ньої та вищої  освіти, установах і організа-
ціях, а також первинна група навчального 
закладу «Дарницька автомобільна школа 
Товариства сприяння обороні України», – 
розповідає голова Печерської районної 
організації ТСО України Сергій Цісельський. 
–  Станом на 1 липня у нас налічується 15  
таких осередків, які охоплюють 180 членів 
Товариства. За роки існування  головними 
напрямками роботи районного Товариства 
стали залучення шкільної та студентської 
молоді до оборонно-спортивної роботи та 
військово-патріотичного виховання, від-
новлення роботи осередків Товариства 
при закладах загальної середньої та вищої  
освіти Печерського району, залучення зді-
бної молоді до занять в гуртках та секціях, 
які працюють під керівництвом районно-
го осередку, а саме військово-спортивне 
багатоборство та стрілецька підготовка.

 Також одним з пріоритетних завдань є 
відбір та підготовка учнівської та студент-
ської молоді для навчання на водія у Дар-
ницькій автошколі. Зважаючи на вищеви-
кладене, роботи печерським оборонцям 
вистачає. І самотужки впоратись з нею бу-

ло б важко.  Але в них є надійні помічни-
ки, зокрема, представники  відділу молоді 
та спорту Печерської районної державної 
адміністрації, управління освіти та іннова-
ційного розвитку цієї ж РДА, Комісії з наці-
онально-патріотичного виховання, місце-
вого райвійськкомату. Особливої уваги за-
слуговує колектив Київського військового   
ліцею імені Івана Богуна, який очолює Ге-
рой України генерал-майор Ігор Гордійчук.

На базі цього навчального закладу про-
водяться чимало заходів військового та 
національно-патріотичного спрямуван-
ня. Наприклад, восени минулого року тут 
відбувся ІІ  Київський ярмарок військових 
професій, де був гідно представлено на-
вчальний заклад «Дарницька автошкола 
ТСО України».  В Печерському районі ста-
ли традиційними проведення  військово-
спортивних змагань, які присвячуються 
знаменним датам в історії України,  міста 
Києва та  вшанування подвигів захисників 
України – День пам’яті Героїв Крут, День 
пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, День Ге-
роїв Небесної Сотні, Міжнародний день 
пам’яті Чорнобиля, День Перемоги у ІІ–й 
світовій війні, День визволення України 
від фашистських загарбників, День Захис-
ника України, День Збройних Сил України. 
Проводяться вони у форматі місячників 
оборонно-спортивної роботи та військо-
во-патріотичного виховання населення.  

В первинних осередках районного То-
вариства проводяться зустрічі з  ветера-
нами Збройних Сил України, АТО/ООС, 
ветеранами Товариства,  випускаються 
стіннівки, плакати, вшановуються історич-
ні місця столиці з покладанням квітів до 

пам’ятних знаків. За підсумками 2015-2020  
років збірна команда Печерського району 
з військово-спортивного багатоборства 
неодноразово ставала призером місько-
го етапу і переможно представляла місто  
Київ на Всеукраїнському рівні. 

У печерських оборонців спорт теж у по-
шані. У 2018-2019 навчальному році збірна 
команда зі стрільби на міських змаганнях 
«Снайпер столиці» посіла І місце у стар-
шій  та ІІ місце  в молодшій віковій групах. 
Спортсмени були учасниками й інших зма-
гань. Зокрема,  

ІІ міської спартакіади з кульової стріль-
би серед районних організацій ТСО Укра-
їни, посівши почесне І місце, відкритого 
чемпіонату Київської міської організації 
ТСО України з кульової стрільби, V спар-
такіади Київської міської організації ТСО 
України з кульової стрільби, відкритого 
чемпіонату столиці пам’яті заслуженого 
тренера України Марчука В.М та багатьох 
інших подібних змагань. І майже на всіх 
цих заходах представники Печерської РО 
були безумовними лідерами.

За клопотанням відділу молоді та спор-
ту Печерського району всі спортсмени-до-
призовники, які гідно представили район-
ну організацію, отримали кваліфікаційні 
посвідчення спортсмена відповідного роз-
ряду та значки «ТСО України». Від органі-
зації команда стрільців отримала іменну 
зброю – пневматичні гвинтівки вітчизня-
ного виробництва «Чайка».  І підсумовуючи 
активність у змаганнях – збірна команда 
Печерського району посіла І місце в місь-
ких змаганнях з військово-спортивного 
багатоборства! 

Саме так можна сказати, оцінюючи повсякденну діяльність  Печерської районної у місті Києві організації ТСО України

І ПАТРІОТІВ ВИХОВУЮТЬ, 
І ВОДІЙСЬКОМУ РЕМЕСЛУ НАВЧАЮТЬ...

Цісельський С. В.

Слухачі автошколи
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Наші правофлангові

«Автошкіл у Києві багато, 
а Дарницька – одна…»

Свою історію цей навчальний заклад 
розпочав 19 серпня 1968 року як Дар-
ницький автомотоклуб ДТСААФ. З часом 
розширювалось поле діяльності з підго-
товки фахівців робітничих професій,  під-
готовки з числа призовної молоді водіїв, 
які успішно проходили строкову службу в 
Збройних Силах. З часом трансформував-
ся в автошколу, яка за високі досягнення з 
підготовки спеціалістів у 1984 році отри-
мала звання «Зразкова» – найвищу оцін-
ку Центрального комітету ДТСААФ СРСР. 
Тривалий час школа була базовою для під-
вищення кваліфікації спеціалістів автомо-
більної справи оборонного Товариства. 

  Впродовж усього часу існування на-
вчальний заклад зберігає ви соку якість 
підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації водіїв транспортних засобів 
різних категорій, а також прагне зробити 
про цес навчання максимально комфорт-
ним для курсантів. Ось як пояснюють своє 
рішення опанувати водійське ремесло са-
ме тут, самі слухачі.

Володимир Антонюк, військовослуж-
бовець столичного гарнізону:

– У Києві працюють десятки подібних 
навчальних закладів. Та ще й з більш низь-
кою вартістю навчання. Та мій вибір був 
саме за Дарницькою, оскільки рівень те-
оретичних і практичних занять тут значно 
вищий, аніж в інших. 

Арсеній Когут, підприємець:
– У цій автошколі я опинився не випад-

ково і не завдяки рекламі: тут навчалися 
мій батько, два дядьки і три брати! Тож ку-
ди ще, скажіть, мені було йти за водійським 
посвідченням?...

Тарас Поліщук,  медичний працівник:

– Знаєте, як я поясню 
Вам свій вибір? А дуже 
просто: автошкіл у Києві 
десятки, якщо не більше, а 
Дарницька – одна… 

Всі ці успіхи стали мож-
ливими завдяки керівни-
цтву автомобільної школи 
та її колективу, адже деякі з 
працівників працюють вже 

10 і більше років, передаючи слухачам свій 
досвід та знання.

Дарницька автомобільна школа навчає 
водіїв-початківців, а також надає послуги 
для  водіїв, що бажають підвищити рівень 
своєї теоретичної підготовленості і набути 
впевненості в керуванні транспортними 
засобами, серед слухачів є і ветерани АТО/
ООС. У штаті наших співробітників працю-
ють досвідчені, висококваліфіковані фахів-
ці, які зможуть зробити  навчання макси-
мально комфортним і ефективним. 

– Дарницька автошкола ставить ціл-
ком реальне завдання – підготувати во-
дія, який буде надійно, впевнено і без-
печно керувати автомобілем, не ство-
рюючи ризику для себе і для інших 

учасників руху, – розповідає Сергій Ці-
сельський. – Зазначу, що за 2019 рік під-
готовлено 504 водії, а на 1 липня 2020 
року навчальний заклад закінчили 118 
слухачів та 104 продовжують навчання. В 
даний час НЗ «ДАШ ТСО України» має лі-
цензію Міністерства освіти і науки Укра-
їни, а також Державну акредитацію МВС 
України на право навчання водіїв тран-
спортних засобів на категорії «А1», «А», 
«В», «С1», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ».

В школі створена робоча династія ін-
структорів з індивідуального навчання во-
дінню – Шпіро Ігор Борисович та Шпіро 
Олександр Борисович, та викладачів – Піч-
ка Віктор Васильович та Пічка Олександр 
Вікторович. На сьогодні школа пе-
реживає непростий період перебудови, 
оновлення матеріальної-технічної бази 
навчальних класів відповідно до типових 
програм підготовки, перепідготовки, під-
вищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів різних категорій. Поповнили і ав-
томобільний парк, придбавши нове авто 
Ford Focus  з АКП та мототранспорт.

Сергій СОЛОВЕЙ

Коментар голови Київської міської організації ТСО України  
Ольги Ніколаєнко:

–  Печерська районна оборонна організація є кращою у столиці, як і Дар-
ницька автошкола. Користуючись нагодою, хочу кілька добрих слів сказати про  
їхніх керівників. Цісельський Сергій Валерійович очолює районну організацію з 
2012 року. Викладач за фахом, що розпочав свою трудову діяльність вчителем 
інформатики  у гімназії № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іно-
земних мов Печерського району столиці. Як молодий педагог Сергій був при-
йнятий до лав первинної організації Товариства, що працювала при гімназії. З 
часом він очолив осередок навчального закладу і був делегований до роботи 
в районній організації ТСО України. Колектив Печерської районної організації 
підтримує діяльність Сергія Валерійовича, що визначилося в його беззаперечній 
перемозі у виборах на посаду голови районної організації в 2015 та 2019 роках.

Заступником голови районної організації є Припута Іван Петрович – вчитель пред-
мету «Захист України» спеціалізованої школи «Еллада» № 94 Печерського району. У 
Товаристві працює з 1998 року, очолює первинну організацію цього ж закладу. Він є 
одним з надійних, активних, а головне, професійних  помічників Сергія Валерійовича.

З 2017 року Цісельському Сергію Валерійовичу було довірено  також керівництво 
навчальним закладом «Дарницька автомобільна школа Товариства сприяння обо-
роні України», що входить до складу Печерської районної організації Товариства 
сприяння обороні України. 

У серпні 2018 року навчальний відзначив своє 50-річчя! За цей період школа про-
йшла непростий шлях від автомотоклубу до сучасного професійного навчального 

закладу. В школі створено відповідну матеріально-
технічну базу, підібрано штат висококваліфікова-
них викладачів та інструкторів з індивідуального 
навчання водінню, створено все для отримання 
практичних навичок водіння автомобілів.

Тож, хочу побажати оборонцям Печерського ра-
йону продовжувати тримати марку кращих! А для 
цього є всі підстави, і головне – колектив фахівців 
та патріотів Товариства!Переможці змагань зі стрільби

Під час вивчення матчастини автомобіля
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Знявши мундир, працював у 
комерційних структурах, а 2018 
року переміг у конкурсі на по-
саду директора Кіцманської 

автомобільної школи ТСО України, що на 
Буковині.

– Навесні 2020 року несподівано дізна-
вся, що Карбашевський написав рапорт з 
проханням призвати його до лав Збройних 
Сил, – каже Володимир Кравченко, голо-
ва Чернівецької обласної організації ТСО  
України. – Спочатку не повірив, подумав-
ши, що мене розігрують. Тож зателефону-
вав йому. На тому кінці дроту підтвердили, 
що ніхто мене не розігрує…

– Комісар, інші військкоматівці були 
ошелешені його рішенням, – розповідає  
наш спільний знайомий. – Не менше зди-
вувалися і колишні колеги з Нацполіції:  
не кожен день полковники МВС, звіль-
нившись, одягають армійські однострої  
з погонами  старшого сержанта!..

Я не обмовився: саме старшого сер-
жанта. Справа у тім, що, згідно чинного 
законодавства, офіцерам поліції, інших 
структур, котрі забажали служити Україні 
в лавах її війська, ті звання, які вони мали 
під час попередньої служби, не зарахову-
ються. Олександр Васильович, приймаю-
чи для себе доленосне рішення піти до 
Українського війська, знав про це. Знав 
також і про те, що «тепла» посада десь у 
передмісті рідної Кіцманьщини чи Чер-
нівців теж не світить. Та це аж ніяк не по-
хитнуло його рішення.

– Справа у тому, що прийнявши рі-
шення поповнити військо, я був орієнто-

ваний на службу саме в районі проведен-
ня Операції об’єднаних сил. І буквально 
за кілька днів після того, як написав ра-
порт, відбув на схід, – розповідає  Карба-
шевський. – Служити випало у складі 8-го 
окремого гірсько-штурмового баталь-
йону 10-ої гірсько-штурмової бригади. 
Посада – командир відділення. Підлеглі 
приблизно мого віку, але є і ровесники 
мого сина. 

Підрозділ, де випало служити вчораш-
ньому директору автошколи, виконував 
завдання в районі населеного пункту Во-
дяне на Широкинському напрямку, де до 
недавнього часу було вкрай неспокійно: 
армійці перебували під численними мі-
нометними обстрілами, на них полювали 
снайпери, бували спроби проникнення 
на підконтрольну Українській державі те-
риторію диверсійно-розвідувальних груп 
противника. Сьогодні ситуація більш-менш 
спокійна. Перемир’я. Але розслаблятися 
аж ніяк не можна.

– Які завдання виконуєте? – цікавлю-
ся у Олександра.

– Несемо службу на спостережних 
пунктах, – відповідає співрозмовник. – 
Основне завдання – спостерігати за «сє-
парами», позиції яких усього за якихось 
400-500 метрів. Таких масованих обстрілів, 
які були раніше, немає. Але інколи вони 
все ж нагадують про себе гранатометни-
ми пострілами та автоматно-кулеметними 
чергами у наш бік. Чи відповідаємо? Ли-
ше з дозволу командування: ми неухиль-
но дотримуємося угоди про перемир’я. 
А також пильнуємо, щоб диверсійно-роз-
відувальні групи ворога не проникали на 
нашу територію.

На запитання чи змінилася Українська 
армія у порівнянні з 2014-м роком, відпо-
відає:

– Тоді я не служив у ній і на власні очі 
не бачив у якому стані вона була. Проте 
від своїх знайомих, мобілізованих тоді до 
війська, знаю, що у жалюгідному. А ось про 

 Сьомий рік поспіль триває військове протистояння між Українською державою і путінською 
Росією. Починаючи з самого початку цієї неоголошеної проти нас війни, «Вісник» в кожному 
номері друкує матеріали, головними героями яких є захисники рідної землі. Насамперед з 
числа штатних працівників нашого Товариства, активістів. Через горнило цієї війни пройшли 

десятки наших хлопців. На щастя, всі вони повернулися до рідних домівок 
живими і здоровими. І це при тому, що практично всі вони брали участь у 
бойових зіткненнях.
Герой сьогоднішньої публікації – досить цікава, неординарна особистість. Адже 
Олександр Карбашевський віддав службі в правоохоронних органах  25 років 
життя. Остання посада – начальник підрозділу по боротьбі з незаконним обігом 
наркотиків Управління МВС у Чернівецькій області. Звання – полковник міліції

Наші люди на війні 

«НЕ ВВАЖАЮ СЕБЕ ГЕРОЄМ…»

Олександр Карбашевський

Клас з вивчення будови двигуна автомобіля
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сьогодення Збройних Сил скажу так: хар-
чування особового складу нормальне, всі 
як слід обмундировані, є сучасні засоби 
зв’язку. Про захисні шоломи, бронежилети, 
які шість років тому мої земляки змушені 
були купувати власним коштом, й гово-
рити не варто: вони є у кожного солдата, 
офіцера. Техніка, зброя не останнього по-
коління: що правда, то правда. Але її ви-
стачає: переозброєння війська – справа не 
з дешевих і не одного дня. Відрадно, що в 
частинах, задіяних у проведенні Операції 
об’єднаних сил, її все ж більшає.

Строкову службу Олександр проходив 
у бригаді Протиповітряної оборони, у Жи-
томирі та Золотоноші. Звісно, що тодішню 
службу із сьогоднішньою не порівняєш, 
але, разом з тим, ті два роки не минули 
для нього безслідно: одна справа потра-
пити до війська, знаючи про нього лише 
з фільмів, і зовсім інша – пройшовши ар-
мійську школу.

На час нашої розмови старший сержант 
Олександр Карбашевський перебував у 
Чернівцях: батальйон, в процесі ротації, 
прибув у місце постійної дислокації. Осо-
бовий склад займається бойовою підго-
товкою, незабаром відбуватиметься і бо-

йове злагодження. І за наказом, у визна-
чену дату, відбуде на Донбас – боронити 
Україну.

– Васильович є грамотним, добре під-
готовленим у військовому сенсі команди-
ром, – говорить побратим Віталій з позив-
ним «Тризуб». – Не знаю де він так добре 
навчився поводитись з різними зразками 
зброї, але робить це досить майстерно.

– Одним лише виглядом вселяє в ото-
чуючих впевненість, – додає Василь з по-
зивним «Шторм». – Навіть під час обстрілів 
на його обличчі не побачите лячності, роз-
губленості. Скажу більше: нам не виста-
чає сьогодні саме таких командирів. Хай 
там що каже закон, але такі люди як Олек-
сандр Васильович повинні обіймати інші 
посади… Адже недарма у нього позивний 
«Полковник». У спілкуванні між собою на-
ші військовики, знаючи які погони він но-
сив до армії, додають слово «справжній»…

У Олександра Васильовича чудова сім’я: 
дружина Ганна, вчителька початкових кла-
сів, а також двійко дітей. Син Владислав – 
лейтенант Національної поліції, старший  
слідчий. А донька Ангеліна навчається в 
гімназії. Спілкуючись з Карбашевським,  не 
втримався і відверто запитав що змусило 
його, відставного полковника МВС, який 
має пристойну пенсію, пільги, обіймав 
посаду директора автошколи, все кинути 
і піти на війну. Справжню: навесні цього 
року ще не було ніякого перемир’я. Та й 
сьогодні, незважаючи на всі домовленості, 
воно може будь-якої миті скінчитись: що 

в голові господаря Кремля лише один Бог 
знає. Ось його відповідь:

– Дехто вважає, що я пішов за додатко-
вими пільгами: вони в учасників бойових 
дій дещо ширші. По-перше,  для того, щоб 
їх отримати, потрібно ще й повернутись до 
рідної домівки. А це не кожному вдаєть-
ся. По-друге, мені й тих, що маю, цілком 
достатньо, аби комфортно почуватись у 
цьому житті. Пенсії, зарплати директора 
автошколи теж вистачало на хліб з маслом, 
а то й і з ікрою, хоч і не чорною. Пам’ятаєш 
фільм, герой якого каже такі слова: «Є та-
ка професія – Батьківщину захищати…». 
От будемо вважати, що і я тому пішов до 
війська. Якщо там воюють 20-річні, то що 
вже казати про таких, кому як і мені 48-50? 
Багато запитань було від знайомих, друзів 
на кшталт «для чого ти туди пішов!». Від-
повідь проста: запитай спочатку себе чо-
му ти туди не пішов, а коли сформулюєш 
негативні причини, то  переведи їх на по-
зитивні і отримаєш відповідь на своє за-
питання. Тобто тобі здоров’я не дозволяє, 
а мені дозволяє, тобі не потрібно, а мені 
потрібно. Можливо, різко висловився, але 
такі вже у мене переконання…

Сергій ЗЯТЬЄВ

Володимир Кравченко – 
голова Чернівецької ОО ТСО України:
–  Спочатку, дізнавшись, що Олександр Карбашевський змінив затишний кабінет ди-

ректора автошколи на холодний окоп, був вражений його вчинком. А згодом зрозумів, що 
нічого дивного у його рішенні немає. Адже за той проміжок часу, що він очолював цей на-

вчальний заклад, проявив себе не лише грамотним керівником, а й вольовим, здатним до неорди-
нарних вчинків. Обіймаючи посаду директора, зробив багато корисних справ для автошколи. Зокрема, завдяки його особистим 
зусиллям дещо покращився навчальний процес, матеріально-технічна база теж поліпшилася. Саме головне, що буквально за 
кілька місяців роботи він зумів завоювати у колег неабиякий авторитет. Знаючи його морально-професійні, інші якості, впев-
нений: Олександр Васильович не осоромить наше Товариство і ми всі, його колеги, пишаємось, що у нас до недавнього часу 
працювала така людина.

Тут опановують водійське ремесло

У хвилини затишшя
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– Володимире, по закінченні вишу 
Ви працювали  в Грузії, але з початком 
бойових дій на Донбасі повернулися до-
дому. Навіщо? Захотілося адреналіну?..

– Я народився і виріс у Красному Лучі – 
прекрасному місті Луганщини, де минула 
більша частина мого життя. По закінченні 
Алчевського  гірничо-металургійного ін-
ституту працював у різних комерційних 
структурах. А до Грузії  поїхав 2007 року 
у  бізнесових справах, які, до речі, йшли  
успішно, і я почувався досить впевнено 
у цьому житті. У квітні 2014-го приїхав до 
рідного міста, де залишились моя мама, 
інші рідні і близькі для мене люди.

– Ви знали про  події, що вже  почи-
налися в Україні?

– Звичайно. І з преси, і з  телефонних 
розмов з матір'ю. Проте вирішив поїхати 
на свою рідну Луганщину. Перше, що ки-
нулось там в очі, барикади у місті і навко-
ло нього, озброєні люди на них з досить 
характерною зовнішністю. 

  – Що слід розуміти під «характер-
ною зовнішністю»?..

–  Як тобі пояснити? Більшість з тих, хто 
там «тримав оборону», були звичайними 
алкоголіками, волоцюгами. Не маючи осві-
ти, кваліфікації, вони були раді одноден-
ному заробітку у якості пляшки оковитої. 
При спілкуванні зі мною  гордо заявляли, 
що вони не бастують тут, а працюють. За 
таку «роботу» мер міста Філіппова щодня 
передавала їм продукти харчування і гро-
ші на придбання сигарет та горілки. На-
прикінці квітня приїхав  «головний отаман 
козацького війська Донського» Козіцин і 
роздав усім їм зброю, а  в ролі командирів 
з'явилися росіяни.

Стало  зрозуміло, що ось-ось події по-
чнуть розвиватися за кримським сценарі-
єм. Тобто розпочнеться «визволення» Дон-
басу від «бандерівсько-націоналістичної 
хунти». Незабаром ті, хто ще вчора клян-
чили на пляшку оковитої, відчули себе гос-
подарями життя. І почали «віджимати» у 

людей бізнес, автомобілі, вдаватись до від-
вертих грабежів. Воно й не дивно: маючи 
в руках зброю і зважаючи на ті  «цінності», 
які вони сповідували, «ополченці»  могли 
собі це дозволити. 

– Розкажіть, Володимире, як Ви по-
чинали збройну боротьбу з окупанта-
ми, провівши  30 спецоперацій зі зни-
щення військових об’єктів ворога та йо-
го особового складу.  Дивно, що  Вас, 
зважаючи на такий послужний список, 
не розстріляли…

– Це була партизанська війна проти во-
рога. Адже у відкрите протистояння – у 
його класичному розумінні – ми не могли 
вступати: сили були нерівні. Насамперед 
мені вдалося зібрати хоч і небагато, але ві-
рних і сміливих однодумців, які люто не-
навиділи тих, хто прийшов на їхню зем-
лю. Звісно, що відразу ж постало питання 
зброї, боєприпасів.

–  Її, мабуть,  теж знайшли  у закину-
тих шахтах чи придбали у воєнторзі, як 
стверджує один відомий персонаж…

– Не зовсім так. Вирішити цю проблему 
нам допомогли ті, за допомогою кого цей 
персонаж  намагався просувати в Україні 
так звану руську весну: купували автома-
ти, міни, гранати, армійське спорядження 
у бойовиків.

– Та невже?...
– Хіба ти, Сергію, віриш у казки про те, 

що ці покидьки є високоідейними людь-
ми?  Я ще на початку нашої розмови ка-
зав що то за «ополченці».  Озброюватись 
нам допомагали, до речі, не лише вони, 
а й самі росіяни!.. Автомат Калашникова, 
наприклад, коштував 200 американських 
доларів, а граната – 50. Оскільки на окупо-
ваних територіях залишились мої бойові 
побратими, я не можу розповісти про всі 
нюанси нашої партизанської війни. Скажу 

лише, що нам вдалося провести 30 досить 
вдалих бойових операцій, внаслідок чого 
ворог поніс втрати не лише у живій силі, 
а й у військовій техніці. Нам також вдава-
лося нищити і об'єкти його військової інф-
раструктури..

Чому мене не розстріляли? Коли я по-
трапив у полон, то ворог не володів усі-
єю інформацією щодо наших справ. Про 
те, якої шкоди ми йому заподіяли, він ді-
знався з телевипусків «Новин», коли Пре-
зидент України вручав мені Зірку Героя 
України і назвав  точну кількість проведе-
них операцій – 30.

З часом, під час переговорів у Мінську, 
до Ірини Геращенко, яка теж брала у них 
участь, підійшла представниця тієї сторони 
Кобцева, і відверто зізналася: коли б вони 
знали  хто я такий, то не відпустили б ме-
не. А обміняли мене на двох негідників – 
зрадників з числа офіцерів СБУ.

–  Коли саме Ви потрапили до рук во-
рога? За яких обставин? Де Вас утриму-
вали і  яким було відношення до Вас з 
боку бойовиків?

– Сталося це 29 вересня 2015 року: під 
час виконання чергового бойового за-
вдання я підірвався на розтяжці гранати 
РГД з додатковими вражаючими елемента-
ми. Чи не найбільше постраждали руки, і я 
їх практично не відчував, до того ж втратив 
зір. Вже потім, у лікарні, мені ампутували 
руки. Але, опинившись у  ворога,  не втра-
тив свідомості і пам'ятаю, що мене відразу 
відвезли до Луганської обласної лікарні.

Оскільки до їхніх рук я потрапив під 
час підриву лінії електропередач, то ро-
сіяни суворо наказали лікарям «сумлін-
но мене лікувати і зберегти життя будь-
якою ціною». Я переніс кілька операцій, 
але, як бачите, вижив. Коли мій фізичний 
стан трохи поліпшився, мене перевели до 

На плакаті «Героям України – слава», який був надрукований за ініціативи 
творчого колективу «Вісника ТСО України», серед зображень солдатів, 
офіцерів та генералів Збройних Сил привертає увагу світлина чоловіка у 
цивільному одязі з неординарним поясненням: «Жемчугов Володимир 
Павлович, український партизан. Нагороджений 21.01.2017 року». І хоча 
виявився Володимир людиною неговіркою, нашому кореспонденту 
вдалося розговорити його…

14 жовтня – День захисника України 

ГЕРОЙ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЖЕМЧУГОВ: 

ВІРЮ, ЩО ПОВЕРНУСЯ 
НА РІДНУ ЛУГАНЩИНУ…

Володимир Жемчугов
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місцевої буцегарні. Сусідами по камері бу-
ли… «ополченці». Не дивуйся: на той час 
ні про яку дисципліну в «арміях» так зва-
них ДНР і ЛНР і говорити не доводилося. 
Пиятика, так звана дідівщина, несанкціо-
новане застосування зброї одного «підроз-
ділу» проти іншого, інші «витівки» стали 
для них звичайними буденними справами. 
І їхні куратори з числа російських офіце-
рів намагалися боротись з цими явищами. 
Доходило навіть до того, що спецпризна-
ченці з числа ГРУ, ФСБ просто знищували 
бандитів. І не лише рядових, а й з числа  
командирів, намагаючись утримувати все 
це «військо» під контролем.

–  Як до Вас ставились у лікарні, під 
час перебування у тюрмі? За весь цей 
час вдалося хоча б раз вийти на зв'язок 
з рідними?

– По-різному. Були ті, хто мені допома-
гав і навіть приносив обезболюючі  препа-
рати, ховаючи їх під подушкою, щоб потім 
медсестра зробила укол. Були й такі, хто з 
презирством відносився. Коли ж опинив-
ся у буцегарні, то десь місяців через 3-4 
прості охоронці дали мені змогу зателе-
фонувати дружині. Від неї я і дізнався, що 
за моє звільнення борються.

– Чим пояснюєте таку великодуш-
ність охоронців?

– Вони свої дії пояснювали моєю по-
ведінкою у полоні, зокрема, тим, що я не 
пристав на пропозиції здати своїх побра-
тимів…

– Скільки часу провели у полоні?
– Без 15 днів рік.
–  За яких умов відбувся обмін?
– Спочатку мене хотіли обміняти разом 

із Надією Савченко ще у травні 2016-го. На 
офіцерів російського ГРУ  Александрова 
і Єрофєєва. Але так сталося, що «витор-
гувати» вдалося лише Савченко, а мене 
з метою психологічного тиску перевели 
до Луганської центральної тюрми (СІЗО). 
В основному це було обумовлено не тіль-
ки психологічним тиском, а й тим, що  я 

відмовився става-
ти на коліна перед 
журналістами ро-
сійського телека-
налу «Росія 24» і 
благати прощення 
у Росії і луганчан.

–  Як Вам,  Во-
лодимире, сьо-
годні живеться? 
Коли б час по-
вернути назад, 
боролись би з 
окупантами, зна-
ючи чим це може 
скінчитись?...

– Дуже не люблю пишномовної патети-
ки, але, відповідаючи на твоє запитання, 
без неї складно обійтись. Так ось, навес-
ні 2014-го, коли ще тільки їхав до свого 
рідного Красного Луча, я прекрасно усві-
домлював що то за люди виступили проти 
«київської хунти», розумів і те, як розви-
ватимуться подальші події. Знав, що ме-
не очікує, якщо опинюся в руках «опол-
ченців»: вже у квітні 2014-го багатьох мо-
їх друзів, які не бажали жити у «руському 
мирі», знаходили мертвими. Чи взагалі не 
знаходили. Тож моє рішення розпочати 
війну проти окупантів було свідомим, ви-
важеним. Тому перед цим все майно, зао-
щадження юридично оформив на рідних 
мені людей. Це лише наївні або ж обма-
нуті російським ТБ люди могли повірити  
у те, що «руська весна» принесе їм мир, 
процвітання.

–  Скажіть відверто, Володимире: Ви 
вірите, що колись зможете повернутись 
до свого рідного міста?

– Відповім тобі так: я цього прагнув ще 
на початку 2014-го. І почав щось робити 
для цього. Можливо, моїх зусиль вияви-
лося замало, але я не лежав на дивані і, 
перепрошую, не скиглив, чекаючи чия ві-
зьме, як кажуть українці.

– Ваш батько – етнічний росіянин, ма-
ти – етнічна білоруска. Але Ви вчинили 
так, як не змогли чи не побажали  вчини-
ти мільйони тих, у чиїх жилах тече укра-
їнська кров, але вони все сподіваються, 
що у їхньому краї «заквітує російська 
весна».  Особисто я захоплююсь Вами, 
але у багатьох це викликає подив...

– Так, я ніколи не приховував, що є росі-
янином по батькові. Адже батьків не оби-
рають. Але після того, що я побачив на Кав-
казі, зокрема, в Абхазії, Південній Осетії, 
Чечні, де російська армія «відновлювала 
мир», мені стало соромно за те, що я ро-
сіянин за походженням. Для мене україн-
ська земля стала рідною. Після розпаду 
колишнього СРСР можна було  обирати де 
жити і громадянство якої країни приймати. 
Я вибрав Україну. З різних причин, у тому 
числі і тому, що завжди вірив: Україну че-
кає європейське майбутнє.

–  Де сьогодні Ваші найближчі роди-
чі? Зокрема, мати? На окупованих те-
риторіях?

– Ні. Всі вони сьогодні проживають на 
підконтрольних Україні територіях.

–Відомо, що Вам дошкуляла житло-
ва проблема…

– Сьогодні маю дах над головою: як Ге-
рой України згідно з чинним законодав-
ством отримав квартиру. Тож з дружиною 
Оленою і живемо у ній.

– І наостанок, Володимире, не можу 
не поцікавитись: у політику не планує-
те податись? Дехто з числа Ваших колег 
це зробив…

– У політику не пішов з тієї причини, 
що на попередніх виборах не бачив пар-
тії, програмі якої б довіряв. Не бачив і пар-
тійців, яким можна було б довіряти. До то-
го ж не мав відповідних знань, політичного 
досвіду. На даний момент думаю над тим, 
щоб взяти участь у наступних виборах.

Інтерв'ю провів
Сергій ЗЯТЬЄВ

Зустріч з ліцеїстами

Така довгоочікувана зустріч!
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«Мотоспортом захопився 
ще підлітком…»

Рідне місто Віктора Олексійовича – До-
нецьк. Сьогодні, переглядаючи телесюже-
ти, репортажі з району проведення Опе-
рації об'єднаних сил, він з болем дивиться 
на  знайомі місця, згадує, як робив перші 
кроки у самостійне життя і великий спорт.

 – Я народився всього за рік до почат-
ку радянсько-німецької війни, – розпо-
відає Віктор Поваров. – Батько, Олексій 
Кузьмич, пішов добровольцем на фронт. 
Поклав свою молоду голову, визволяю-
чи Польщу, де його і поховали. Коли  вже 
виріс, пішов у самостійне житття, то по-
ставив собі за мету віднайти місце тато-
вого поховання і перенести його прах на 
рідну землю. Це виявилось надскладним 
завданням, проте я впорався з ним, і те-
пер мій батько спочиває у донецькій зем-
лі. Виховувала мене одна мати, Анастасія 
Василівна. Дитинство випало на важкі й 
голодні післявоєнні роки, але вони, ма-
буть, були найкращими у моєму житті…

Мотоспортом захопився, коли випо-
внилося 15 років: побачив як «ганяють»  
спортсмени і теж «захворів». По закінчен-
ні десятирічки не поталанило стати сту-
дентом, і я пішов до лав Радянської Армії. 

Служити випало у навчальному центрі  Ки-
ївського військового округу, розташова-
ному у селищі Десна, що на Чернігівщині. 
По її закінченні мене залишили в цій «на-
вчалці» як інструктора:  готував з молодих 
солдатів справжніх танкістів. Звільнився 
в погонах старшого сержанта. Чи важко 
було? Важко. Але  досі з вдячністю згадую 
своїх батьків-командирів, хлопців, з якими 
подружився.

Коли зняв армійський мундир, вирішив 
поступати до Харківського автомобіль-
но-дорожнього інституту. Став студентом. 
Отримавши диплом, працював майстром, 
прорабом на будівництві  об'єктів народ-
ного господарства. При цьому знаходив 
ще й час для мотоспорту, виступаючи на 
спортивних  змаганнях. Чи завжди пере-
магав? Ні: перемог без поразок не буває. 
Зумів створити автомотоспортивний клуб 
«Циклон», зібравши під його дахом таких 
же відчайдух.

У 1977 році Віктора Поварова призна-
чили начальником Київського  республі-
канського спортивно-технічного клубу 
ДТСААФ Української РСР. Сьогодні на базі 
спорткомплексу ТСО України «Чайка» про-
ходять  спортивні заходи, які збирають як 
іменитих спортсменів, так і тисячі глядачів. 
Буває на цих змаганнях і Віктор Олексійо-
вич. Присутні і не здогадуються, що цей 
літній сивочолий чоловік свого часу до-
клав титанічних зусиль для його будівни-
цтва, «з'ївши» багато нервів і передчасно 
посивівши. Сьогодні побутує думка, що 
за часів колишнього Радянського Союзу 
оборонне Товариство  ні в чому не знало 
відмови і грошей асигнувалося на його 
потреби стільки, що потрібно було ламати 
голову над тим, що з ними робити. Та це 
далеко не так.

– Держава тоді дійсно 
значно більше приділяла 
уваги Товариству,– каже 
ветеран. – Але не скажу, 
що не було ніяких пере-
пон на шляху реалізації 
тих завдань, під які ці гро-
ші виділялися. Особисто 
мені доводилося оббивати 
пороги десятків чиновни-
чих кабінетів, вирішуючи 

з їхніми господарями ті чи інші питання, 
сперечатись, доводити необхідність від-
повідного рішення.

Автомобільна, картингова траси, ко-
тельня, гаражі – ось далеко не повний пе-
релік об'єктів «Чайки», до спорудження 
яких доклав зусиль Поваров. Після того, 
як вона була здана в експлуатацію, Вікто-
ра Олексійовича призначили головним 
механіком «Укравторемстрою».

У 1985-му Поваров відбув до далекої 
Камбоджі, де обійняв посаду головного 
інженера госпіталю. На той час у цій країні 
точилася війна між «червоними кхмера-
ми» – прихильниками диктатора Пол Пота, 
які загубили мільйони людських життів, і 
«революційно-визвольними військами», 
котрим охоче допомагав Радянський Со-
юз. Як зброєю, технікою, так і певними фа-
хівцями: радянські солдати там, на відміну 
від Афганістану, не воювали. Звісно, пере-
буваючи в далекій Азії, про спорт довело-
ся забути. Повернувшись на рідну землю, 
Поваров працевлаштувався тренером з 
автомотоспорту Спортивного клубу армії 
Київського військового округу.

– Новий наставник нам відразу сподо-
бався, – згадує один з колишніх вихован-
ців Віктора Васильовича. – Насамперед 
через  професіональні, людські якості. 
Умів він, що й казати, працювати з людь-
ми, маючи до кожного спортсмена інди-
відуальний підхід.

 – Ці слова вам підтвердять всі наші 
колеги-спортсмени, яких він тренував. – 
приєднується до розмови інший ветеран 
спорту. – Мені здається, що сьогодні таких 
тренерів бракує…

За час його тренерської роботи у цьому 
СКА армійські спортсмени виборювали 

Так відгукуються про Віктора Поварова працівники, активісти оборонного 
Товариства, якому він віддав десятки років свого життя

ЦЕ НАШ ВЕТЕРАН…

Віктор Поваров

Перед стартом
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Гордість Товариства

призові місця на самих престижних чем-
піонатах колишнього СРСР і України. По-
тім доля закинула Віктора Олексійовича 
до російського міста Тольятті на «Авто-
ваз», який досі спеціалізується на виго-
товленні «Жигулів». Там він обіймав  по-
саду   начальника управління суміжних 
виробництв – заступника комерційного 
директора підприємства. Повернувшись 
до Києва, обійняв посаду заступника го-
лови ТСО України зі спортивної роботи.

Має успіхи і на «сімейному фронті»: ра-
зом з дружиною виховали двох доньок – 
Ірину й Олену. На жаль, Олена зарано 
пішла з життя. Має двох онучок – Настю 
і Ганну.

 – Для Віктора завжди були приорітет-
ними ті справи, якими він займався, – го-
ворить дружина Валентина Іванівна. – Та, 
незважаючи на таку зайнятість, завжди 
знаходив час для сім'ї, дітей, допомагав 
і мені в домашніх справах. Досі не можу 
збагнути звідкіля у нього бралися сили, 
енергія і як він всюди встигав? Коли запи-
тую, то завжди чую одну і ту ж відповідь, 
мовляв, спортсмени всі такі. Можливо, 
так воно і є…

Віктор Поваров – майстер спорту СРСР 
з мотоспорту, майстер спорту СРСР з ав-
тоспорту, двократний призер СРСР з кіль-
цевих автогонок, входив до збірної СРСР 
з автоспорту. А ще Віктор Олексійович – 
Заслужений тренер Украї-
ни з автоспорту, Заслуже-
ний працівник фізкульту-
ри і спорту України. Та чи 
не найбільшим своїм до-
сягненням він вважає той 
факт, що виховав понад 30 
майстрів спорту СРСР з ав-
тоспорту, давши їм путівки 
у велике спортивне життя.

Початок російської 
агресії проти України Ві-
ктор Олексійович сприй-
няв дуже боляче. І не ли-

ше як громадянин 
Української держа-
ви, а і як виходець з 
Донбасу.

– У моєму рід-
ному Донецьку за-
лишилося багато  
колишніх друзів, 
знайомих, і я воло-
дію інформацією 
про те, що коїться 
у столиці шахтар-
ського краю, – ка-
же він. – Коли вже 
закінчиться ця вак-
ханалія? Ніхто не 

знає відповіді. Особливо мене обурюють 
заяви деяких політиків, «експертів» про 
те, що це українці воюють з українцями. 
Звісно, що в тій орді, яка протистоїть циві-
лізованій Україні, є й етнічні українці. Але 
хто впродовж десятиліть зомбував їх, на-
вязуючи «цінності» так званого руського 
миру? Хто в серпні 2014-го влаштував на-
шим хлопцям Іловайський котел? Та коли 
б не путінська Росія, з сепарами покінчили 
б ще восени 2014-го. Більш того, коли б не 
Кремль, то ніяких виступів не було б: заїж-
джі російські емісари підбурювали жителів 
Донбасу до виступів проти «бандерівців» і 

«хунти», що засіли в Києві. Хто першим від-
гукнувся на ці заклики? Отож…

Наприкінці 2014-го Віктор Поваров 
спільно зі своїми однодумцями-спортс-
менами з автоспортивного клубу «Шатун» 

передали 39-му окремому мотострілець-
кому батальйону ЗС України спортивно-
кросовий автомобіль підвищеної прохід-
ності. Його вони виготовили власними 
руками. А разом з автівкою подарували 
захисникам наших східних рубежів ще й  
дизельну електростанцію, автомобільний 
двигун, запчастини до бойових машин. Ав-
тоспортсмени привезли бійцям також по-
над три тонни гуманітарної допомоги. Зо-
крема, намети, теплі куртки, маскувальні 
халати, валянки, буржуйки, обладнання 
для сушіння взуття і обігріву солдатів. За 
словами офіцера батальйону Вячеслава 
Трифонова, отримана допомога неабияк 
знадобилася бійцям.

«Віктор Олексійович – 
прекрасна людина…»

Готуючи цей допис, ми поспілку-
валися з людьми, які тривалий час 
знають нашого ветерана. І ось що 
почули від них

Ганна, онука:
–  Що я можу сказати про свого діду-

ся? Лише одне: мій дідусь – найкращий 
у світі дідусь. Він є моїм найпершим 
другом, порадником, наставником. 

Віктор Олексійо-
вич, як на мене, 
не лише знаний 
спортсмен, а й чу-
дова людина, на-
ділена людяністю 
у ставленні до ін-
ших, порядністю, 
чесністю та інши-
ми чеснотами.

Я вже цілком 
доросла людина, 
але знаю: за необ-

хідності завжди можу розраховувати 
на його допомогу.

Валентина Топорова,
заступник начальника управлін-

ня авіації та авіаційних видів спорту 
ТСО України

 – Віктора Олексійовича знаю давно. 
Про таких, як він, кажуть так: людина 
справи, господар слова. А все тому, що 
завжди виконував обіцянки. Незважа-
ючи на свої досягнення у спорті, ніко-
ли не був пихатим, ніколи не ставився 
зверхньо до спортсменів-початківців, 
уміє вселити оптимізм у будь-кого і за 
будь-якої ситуації, налаштувати підо-
пічних на перемогу.
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Громадська організація «Федерація 
мотоциклетного спорту України» заре-
єстрована Міністерством у справах сі-
мї, молоді та спорту 1992 року. Тоді ж 
її прийняли до Міжнародної мотоци-
клетної федерації FM. Про  сьогодення, 
зокрема, змагання, що проходять під її 
егідою, ми попросили розповісти Васи-
ля Платоновича.

– Наша Федерація протягом усього 
цього часу активно займається розви-
тком даного виду спорту,  проведенням 
національних чемпіонатів України з різних 
програм: мотокросу, спідвею, кантрі-кро-
су, кільцевих перегонів тощо. Для цього 
маємо відповідні мототраси, на яких від-
бувається щорічно понад 70 змагань. Біль-
шість з них відповідають вимогам Міжна-
родної Федерації. Загалом за час свого іс-
нування наша організація  провела  більш 
як 80 офіційних чемпіонатів світу і Європи 
з мотокросу і спідвею. В них брали участь 
представники понад 25 країн. Українські 
спортсмени теж беруть активну участь у 
багатоетапних чемпіонатах Європи з різ-
них програм і в різних класах мотоциклів, 
неодноразово стаючи переможцями. 16 
українців стали призерами чемпіонату Єв-
ропи в особистому заліку. Роман Моро-
зов, Ростислав Войніцький, Андрій Карпов, 
Олександр Локтаєв, Станіслав Мельничук, 
Володимир Тарасов були й чемпіонами у 
різний період. А Володимир Трофімов при-
ніс першу золоту медаль незалежній Укра-
їнській державі. Сталося це у 1992 році на 
чемпіонаті Європи з трекових перегонів.

–  Одним із показників успішності 
виступів спортсменів у тому чи іншому 

виді спорту є кількість підготовлених 
майстрів, кандидатів у майстри спор-
ту України…

– Ваше запитання зрозумів. Але якщо 
вважаєте, що мені нічого сказати з цього 
приводу, то помиляєтесь. За час своєї ді-
яльності Федерація виховала понад 200 
майстрів спорту України, 16 майстрів спор-
ту міжнародного класу. Сергію Оніпченку 
присвоєно звання Заслуженого майстра 
спорту України, завойовано понад  30 ме-
далей на чемпіонатах Європи і світу. Зау-
важу, що ці медалі спортсменам у нашому 
виді спорту здобути надзвичайно тяжко. 
Але своїми перемогами вони піднімають 
не лише свій спортивний авторитет, а й 
Української держави.

Ми багато говоримо про спортсменів, 
які представляють такі популярні у світі й 
Україні види спорту як футбол, бокс, те-
ніс, мовляв, вони популяризують Україну 
далеко за її межами. Цілком згоден. Але й 
ми, скажу Вам, теж дещо робимо у цьому 
плані. Та про це мало хто знає в нашій рід-
ній країні. Ось Вам, наприклад, прізвища 
Іллі Михальчика, Валерія Кришеня, Мак-
сима Сагдієва та Сергія Малика про щось 
говорять?

– Ні… 
–  Отож. А повинні. Ілля, наприклад, 

перемагав у найпрестижнішому класі 
шосейно-кільцевих мотоциклетних пе-
регонів відкритого чемпіонату Німеччи-
ни. А Валерій за 10 місяців 
здійснив подорож на мо-
тоциклі навколо земної ку-
лі, подолавши понад 63 ти-
сячі кілометрів. Максим і 
Сергій встановили світові 
рекорди зі швидкості. Ста-
лося це в США на бере-
зі озера Боневіль. Вадим 
Притуляк вперше в істо-
рії вітчизняного мотоци-
клетного спорту фінішу-
вав у наймасштабнішому 
ралі планети «Дакар». До 
речі, Валерій Кришень по 
закінченні своєї подоро-
жі написав і видав книгу 
під промовистою назвою 
«Проїду світ». В ній він не 

лише поділився враженнями від побаче-
ного і пережитого, а й розповів що і як 
потрібно робити підліткам, які забажали 
займатись мотоциклетним туризмом, як 
досягти у ньому значних висот. Як на ме-
не, ця книга повинна стати настільною 
для всіх, хто в тій чи іншій мірі причетний 
до цього виду спорту.

–  Штаб Федерації знаходиться у Киє-
ві, де і відбуваються найбільш масштаб-
ні першості з мотоциклетного спорту. А 
свої філії в регіонах вона має?

– Звичайно. У кожній області є її відо-
кремлений підрозділ. І хочу зауважити, що 
там, де місцеві органи влади надають їм 
хоч якусь допомогу, то й результати там-
тешні спортсмени показують кращі. На 
превеликий жаль, не скрізь з боку мож-
новладців є розуміння наших проблем.  І 
справа не лише у перемогах, а й у тому, 
що місцевій владі не надто обтяжливо взя-
ти під свою опіку ці підрозділи, під дахом 
яких часто тренуються і підлітки. Адже 
цим самим ми убезпечимо наших дітей 
від впливу вулиці.

– Розкажіть, будь ласка, про чемпіо-
нати України з мотоциклетного спорту, 
які відбулися останніми роками, коман-
ди, їхній склад.

  – Раніше не було й року, щоб в Україні 
не проходили чемпіонати за таких видів 
програм як мотокрос, шосейно-кільцеві 
мотоциклетні перегони, ендуро, кантрі-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ГО «ФЕДЕРАЦІЯ 
МОТОСПОРТУ УКРАЇНИ» ВАСИЛЬ ЯКИМЧУК:

НАШ СПОРТ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ СМІЛИВИХ, 
ЗДАТНИХ РИЗИКУВАТИ…

Василь Якимчук

Легенди українського мотоспорту
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крос, супермото, трекові перегони тощо. 
Наприкінці минулого року у селищі Бучі, 
що на Київщині, ми провели Кубок Укра-
їни з мотокросу, учасниками якого ста-
ли майже 150 спортсменів із 19 областей 
країни. Буча не випадково стала місцем 
проведення цього заходу: траса, на якій 
він пройшов, у відмінному стані, ліцензо-
вана, має протяжність 1 500 метрів. З цієї 
причина вона була і місцем проведення 
чемпіонату світу, на якому виступили 36 
екіпажів, що представляли 18 країн світу

На жаль, 2020-й рік видався для нас 
невдалим. А все через клятий коронаві-
рус, який втрутився в усі сфери нашого 
життя. Спорт, звісно, не став винятком. 
Он навіть Олімпіаду в Токіо перенесли 
на невизначений термін!.. Тож вперше 
за останні 40 років ми почали проводити 
чемпіонати аж у другому півріччі. Проте 
потихеньку, як мовиться, розправляємо 
крила: спортсмени весь цей «коронаві-
русний час» тренувалися в індивідуаль-
ному порядку, а віднедавна почали про-
водити змагання. Хочеться вірити, що не 
за горами той час, коли людтсво винайде 
ефективні засоби боротьби з вірусом і 
все буде гаразд, в тому числі і у спортив-
ному житті українців. Але, разом з тим, 
хочу сказати, що вже провели змагання 
в Запорізькій, Харківській, Київській об-
ластях, відбулися вони і в деяких містах, 
зокрема, Умані та Києві.

Я був присутній на багатьох з них і по-
мітив, що спортсмени нудьгують за такими 
заходами. Якщо льотчик не може не літа-
ти, то спортсмен-мотоцикліст не може не 
брати участі в перегонах. Будь-яких. А от 
основним видом програми мотоциклет-
ного спорту є мотокрос.

– Під дахом нашого Товариства пра-
цюють гуртки, секції з мотоциклетного 
спорту? Якщо так, то де ця робота про-
водиться найбільш активно?

 – Незважаючи на всі негаразди сьо-
годення,  є чимало спортивних клубів, 
де ця робота проводиться на відповід-
ному рівні. Наприклад, у місті Ромни, що 
на Сумщині, функціонує клуб Кобзарен-

ка, названий на 
честь директора 
заводу, при яко-
му він працює. На 
Закарпатті досить 
успішно функціо-
нує клуб, до ство-
рення якого до-
клалися місцеві 
підприємці – фа-
нати цього виду 
спорту.

Зауважу, що 
досить непогано йдуть справи в тих під-
розділах, які тісно співпрацюють з облас-
ними оборонними організаціями чи вза-
галі є їхніми структурними підрозділами. 
У цьому сенсі не можу не згадати добрим 
словом Рівненську ОО ТСО України. Де-
сятиліття там існує дитяча школа зі спід-
вею. Її вихованці показують гарні резуль-
тати на змаганнях різного рівня. А все то-
му, що Сергій Кошин, який тривалий час 
її очолював, особисто опікувався цим за-
кладом, знаходив час, щоб там бувати і 
не лише знати про існуючі проблеми, а й 
сприяти у їхньому вирішенні. Цього  року 
його вихованець Марко Левишин вибо-
ров звання майстра спорту України між-
народного класу.

Сьогодні Рівненську оборонну орга-
нізацію очолює Микола Скиба, але й він 
продовжує традиції, закладені своїм по-
передником. Так, проблем там теж виста-
чає, але справи у юних рівненськиї спід-
веїстів йдуть непогано. Добрих слів за-
слуговує і секція мотоспорту, що діє при 
Київському національному транспортно-
му університеті, СТК «Сона» міста Ірпеня. 
А як не згадати СТК «Буковина» у Черні-
вецькій області, Київську ДЮСШ, вихо-
ванці якої досить вдало почали висту-
пати цього року, та багато інших клубів!

 – Багато видатних спортсменів, чиї 
імена відомі не лише в усіх куточках 
України, а й світу, свій шлях у вели-
кий спорт розпоча-
ли у ранньому ди-
тинстві. Отже, запи-
тання: що робити 
батькам 6-8-річно-
го хлоп'яти, який 
«захворів» мотоци-
клом і хоче витворя-
ти на трасі такі «ви-
крутаси», як і дорос-
лі? Куди, до кого їм 
звернутись?

–  Хоча й небагато, 
але на теренах Укра-
їни все ж працюють 
гуртки, секції з мото-

спорту, куди приймають юнь. Причому 
за символічну плату. Але справа у тому, 
що батьки повинні самотужки придбати 
для свого чада мотоцикла, технічне об-
слуговування теж залишається за влас-
ником «залізного коня». Проте підлітків, 
бажаючих займатись цим видом спорту, 
вистачає.

– Заняття мотоциклетних спортом 
є вкрай небезпечними не лише для 
здоров'я спортсменів, а й для їхньо-
го життя.  Чи багато випадків травму-
вання?

 – Вам доводилося хоча б раз бути на 
таких змаганнях?

– Доводилося. По сьогодні вражений 
побаченим. А ще дивуюся як батьки могли 
дозволити своїм дітям таке витворяти…

 – Цілком згоден з Вами. Наш спорт ви-
магає мужності, готовності ризикувати на 
трасі, а також, поза усяким сумнівом, на-
полегливості при тренуваннях, впертості – 
у кращому розумінні цього слова. Щодо 
хлопчаків, то ці якості потрібні не лише їм, 
а й їхнім батькам. З особистого спілкуван-
ня знаю, що багато хто з них напередодні 
виступів своїх синів не може заснути, не-
рвує і навіть вимушений пити заспокійли-
ві ліки. Але ж, разом з тим, травмуватись 
можна будь де, навіть виходячи з трамваю 
чи автобуса…

Хто є гордістю українського мотоци-
клетного спорту? 

 – Наприклад, Роман Морозов (мото-
крос), Андрій Карпов (спідвей), Ілля Ми-
хальчик (шосейно-кільцеві мотоциклетні 
перегони) та багато інших. Я вірю, що кра-
щі часи у нашого виду спорту ще попе-
реду, а українські спортсмени будуть ди-
вувати нас своїми виступами, привозити 
нагороди з найпрестижніших чемпіонатів 
європейського і світового рівнів.

 – Дякую, Василю Платоновичу, за 
змістовну розмову.

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Спорт

Змагання у польському Гданську

Василь Якимчук з мотоспортсменами
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Актуальна думка

Авіація завжди була візитівкою Товари-
ства. І сьогодні авіаційні організації успіш-
но виконують свої статутні завдання: стриб-
ки з парашутом військових та допризовни-
ків, льотне навчання курсантів військових 
та цивільних навчальних закладів, прове-
дення авіаційних фестивалів та інших захо-
дів для юнацтва на аеродромах, навчання 
на літаках, планерах, стрибки з парашутом, 
утримання авіаційної техніки та аеродро-
мів – це далеко не повний перелік повсяк-
денної діяльності наших організацій. Гор-
дістю Товариства по праву є Харківський 

аероклуб імені В.С. Гризодубової, про діяльність якого ми неодноразово розповідали зі сторінок «Вісника».
Є про що доповісти і колективу Львівського авіаспортклубу, де на ЗПМ «Цунів» надають умови для бойової підготовки бійців 

80-ї ОШБ, виконання парашутних стрибків курсантами Львівського ліцею імені Героїв Круг, таборуються скаути, стали традицією 
екскурсії для молоді, благодійні акції. Парашутна підготовка військовослужбовців проводиться у Чернігівському, Рівненському, 
Вінницькому АСК, Херсонському та Миколаївському АТСК. На наших аеродромах проводять випробувальні та навчальні польоти 
розробники безпілотних літальних апаратів. «Сокіл» (Джура)» збирає до 500 учасників на аеродромі «Сутиски», Гощанські «Ко-
заченьки» проводять свої кошові збори на авіаційному майданчику «Воронів». Змагання юних снайперів забезпечує Донецький 
АСК у Слов’янську, військово-спортивні змагання молоді з виконанням стрибків з парашутом організовує Херсонський АТСК.

Разом з тим, у нас ще багато невирішених питань: техніка аероклубів та інфраструк-
тура аеродромів потребують ремонту і удосконалення, проведення регламентних робіт 
ускладнене відсутністю в Україні сертифікованої лабораторії для перевірки парашутних 
систем, великі податки на нерухомість і на землю. Необхідність великих фінансових ви-
трат вимагає шукати нові форми господарювання, залучати спонсорів, спортсменів, ви-
ходити на новий рівень співпраці з місцевими громадами.

Ми звернулись до працівників управління авіації та авіаційних видів спорту апарату 
Правління, які відповідальні за конкретні напрямки роботи авіаційних підрозділів Това-
риства, з пропозицією поділитися своїми думками щодо нинішнього стану авіації ТСО 
України та планами на найближчу перспективу.

Управлінню авіації та авіаційних видів спорту активізувати підготовку 
льотчиків, парашутистів, планеристів і операторів БПЛА, в тому числі для 
потреб Збройних Сил України та інших силових структур. Активізувати 
роботу по залученню призовної та допризовної молоді в авіаційно-
спортивні клуби з метою підготовки до виконання стрибків з парашутом, 
поширення і розвитку авіамоделізму, подальшого навчання льотній справі 
в авіаційних організаціях Товариства. (З Постанови Загальних Зборів ГО 
«ТСО України. 23.07.2020 року)

З ЛЮБОВʼЮ ДО НЕБА

Авіаційна діяльність Товариства має широкий спектр складових:
 – підготовка спортсменів та інструкторів на літаках, початкова льотна підготовка 

курсантів для авіації Збройних Сил України;
– навчання і підготовка до самостійних польотів планеристів-початківців та удоско-

налення навичок льотної майстерності спортсменів-планеристів, проведення змагань 
і чемпіонатів України з планерного спорту;

– парашутна підготовка спортсменів, інструкторського складу, парашутистів почат-
кового рівня, допризовної молоді, особового складу спецпідрозділів Збройних Сил та інших силових структур  України;

– розвиток авіамодельного спорту;
– інженерно-технічне забезпечення та підтримання льотної придатності авіаційної техніки, аеродромних об’єктів і споруд.
Все це вимагає професійної і злагодженої діяльності усіх фахівців, всього нашого авіаційного «організму». І, звичайно, великих 

матеріальних витрат. Адже для безпечного виконання польотних завдань необхідно у справному стані підтримувати авіаційну 
техніку, мати у наявності необхідний запас паливно-мастильних матеріалів та запасних частин. Окрім того, значних фінансових 
ресурсів потребує наземне аеродромне забезпечення, підтримання злітно-посадкових смуг, засобів зв’язку, протипожежних та 
інших необхідних засобів у відповідності до керівних документів, які регламентують авіаційну діяльність. Матеріальних проблем 
додають обтяжливі земельні та інші податки, враховуючи великі площі аеродромів та ЗПМ.

Сьогодні увесь тягар «виживання» авіації як найбільш затратного виду діяльності покладено на все Товариство і, насамперед, 
на авіаційні організації Відокремлених підрозділів. А ще до 2014 року була передбачена, хоч і мінімальна, але дуже необхідна 
державна підтримка авіації ТСО України. На жаль, один із багатьох попередніх урядів впровадив дивне і безглузде «рішення» 
про припинення державного фінансування авіації Товариства сприяння обороні України. І це у розпал ворожої агресії проти 
України, коли підготовка пілотів, парашутистів-десантників, спецпризначенців, допризовної молоді є вкрай необхідною для 
країни, яка веде бойові дії! 

Без підтримки керівництва країни і усіх державних органів перспективи діяльності авіаційних організацій ТСОУ доволі обме-
жені. Хочеться вірити, що врешті-решт увага до ролі і значення авіації в цілому в Україні та до авіації Товариства зокрема з боку 
органів державної влади стане належною.

Прокопчук Ю.В. – заступник Голови 
ГО «ТСО України» з авіаційних та 

технічних видів спорту
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Тим не менше, не зважаючи на проблеми і виклики, наша авіація і надалі здійснює свою діяльність згідно зі Статутом Това-
риства, готує кадри для Збройних Сил України, досягає високих результатів на чемпіонатах України та світу в авіаційних видах 
спорту! Це заслуга всіх, без винятку, членів Товариства сприяння обороні України! Усіх тих, хто допомагає, підтримує і втілює в 
життя високі спортивні досягнення авіаторів, проводить військово-патріотичне виховання, готує захисників України до вико-
нання обов’язків за призначенням!

Насамперед, висловлюю щиру вдячність Голові Товариства С.М. Кошину, головам обласних організацій за розуміння і під-
тримку діяльності авіаційних організацій, що входять до складу ТСО України. Щиро дякую всім керівникам та фахівцям авіацій-
них підрозділів, котрі, попри проблеми і складнощі сьогодення, сумлінно виконують покладені на них професійні обов’язки та 
високо тримають «крила» Товариства в українському небі.

Авіація для нашого Товариства ніколи не була джерелом доходу і на всіх етапах 
свого розвитку виконувала функції оборонного і спортивного характеру. Після 

розпаду Союзу державне фінансування авіації Товариства дуже швидко при-
пинилося, і авіаклуби перейшли на госпрозрахунок. Це дозволило зберегти 
інфраструктуру і продовжити експлуатацію наявної авіатехніки. У зв’язку зі 
старінням парку повітряних суден і відсутністю грошей на відновлення авіатех-
ніки, в 2002 році авіаційним керівництвом Товариства було прийнято рішення 

про розробку та впровадження процедур по переводу експлуатації наших по-
вітряних суден (ПС) за технічним станом без проведення дорогих капремонтів.
Це технічне завдання було вирішене, але влітку 2020 року Державіаслужба України поси-

лила вимоги до старих літаків, і тепер ми перебуваємо на стадії узгодження шляхів вирішення 
цієї проблеми в рамках існуючих авіаційних правил. Але вже зараз зрозуміло, що адаптація наших 

процедур повністю під цивільні вимоги потребує проведення спеціальної сертифікації і фінансових вкладень.
Треба розуміти, що продовження календарних термінів служби через переведення ПС на експлуатацію за технічним станом 

не дасть рішення наших проблем в довгостроковій перспективі. Питання економічної доцільності та безпеки польотів змусять 
нас врешті-решт або зупинити експлуатацію існуючих літаків Товариства, або почати вкладати гроші в придбання більш нової 
сучасної техніки.

Придбання сучасної техніки дозволить авіації Товариства бути в конкурентоспро-
можному стані, тому починати вкладати гроші в авіацію Товариства необхідно вже 
зараз. Ринок малої авіації потребує підготовлених пілотів, а ми на застарілій і нееко-
номічній техніці програємо всім конкурентам, де активно працює приватний бізнес.е 
перспективи авіації Товариства не виглядають настільки вже похмуро, у нас є пре-
красна інфраструктура і, найголовніше, аеродроми.

Цей рік змінив життя авіації, як і будь-якої іншої сфери діяльності в нашій країні і 
світі. Міжнародна федерація авіаційних видів спорту (ФАІ), під егідою якої проводять-
ся міжнародні авіаційно-спортивні заходи, скасувала всі чемпіонати світу та Європи в 
цьому році (змагання першої категорії). У нашій країні заходи з кількістю учасників не 
більше 50 осіб, за згодою місцевих адміністрацій та при обмеженій кількості глядачів, 
були дозволені Мінмолодьспортом. Тому на базах наших авіаційних організацій були 
проведені чемпіонати України з планерного і парашутного спорту, а також етапи Кубків 
світу і чемпіонати з авіамодельного спорту. У проведення змагань були задіяні аеро-
дроми Центрального аероклубу (Чайка і Бузова), Харківського аероклубу (Коротич), 
Вінницького АСК (Сутиски), Рівненського АСК (Воронів), Чернігівського АСК (Чемер). 
Триває підготовка парашутистів, планеристів, льотчиків, авіамоделістів. Наприклад, 
три планериста стали майстрами спорту України, понад 25 осіб виконали свої перші самостійні польоти на планері, понад 10 
підвищили спортивні розряди. Підведення підсумків спортивного року ще попереду. Але вже зрозуміло, що авіаційне життя в 
нашому Товаристві продовжується, і наші співгромадяни захоплені авіацією як і раніше. Будемо сподіватися, що в наступному 
році відновиться проведення міжнародних змагань, а у наших авіаційних спортсменів з’являться нові шанси представити свою 
країну на міжнародній арені.

Наші аеродроми завжди були запасними для військової авіації. Не втратили вони цього свого призначення і нині. Аеродро-
ми використовуються для десантування парашутистів не тільки підрозділами Збройних Сил, Національної поліції, Прикордон-
ної служби України, а й Збройними Силами США. Як приклад, проведення у вересні цього року двостороннього стратегічного 
командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2020» по синхронізації дій підрозділів Сил спеціальних операцій України та 
США з використанням американських літаків Lockheed-C130 Hercules та конвертопланів Bell V-22 Osprey, які проводилися, в то-
му числі, і на аеродромі Сутиски.

З поліпшенням якості життя збільшуються і вимоги любителів авіаційного спорту до інфраструктури наших аеродромів. Мо-
лодь потребує змін. І чим краще будуть впорядковані наші аеродроми, тим більше громадян вони будуть залучати. Турботу про 
поліпшення інфраструктури своїх аеродромів проявляє керівництво Рівненського, Львівського АСК, оновлюється Чайка. За-
вдання з підготовки авіаційних спортсменів виконуються нашими авіаційними підрозділами, але з матеріальними проблемами 
стикаються всі. Допомогти в цьому клубам – завдання також і нашого Товариства.

Топорова В.М. – заступник 
начальника управління авіації та 

авіаційних видів спорту

Гусєв І.А. – головний  
інженер авіації ТСОУ
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До складу авіаційних організацій Товариства входять підрозділи, завданням яких є підготовка па-
рашутистів. До них звертаються і той, хто хоче перевірити себе, стрибнувши з літака, і той, хто мріє 
досягнути спортивних вершин у класичному парашутизмі, парашутній груповій акробатиці та інших 
різновидах парашутного спорту. Суттєва робота проводиться з військовими та спецпризначенцями 
силових структур України, до обов’язків яких входить опанування парашутною підготовкою.  

Для успішного виконання цієї складної та відповідальної роботи підрозділи укомплектовані ін-
структорами, які мають  багатий досвід роботи з підготовки парашутистів будь-яких категорій. Кра-
щими та найдосвідченішими вважаю Вадима Сокольського з Харкова, Віталія Лавринця з Чернігова, 
Олега Дяка з Дрогобича, Сергія Котлярова з Миколаєва,  Олега Момота зі Львова, Віктора Новицького 
з Вінниці. Ці фахівці мають високу особисту парашутну та методичну підготовку і зарекомендували 
себе наставниками для молодих інструкторських кадрів. 

 Кожного року тисячі українців стають парашутистами, виконавши свій перший стрибок на аеро-
дромах Товариства. Спортивна робота парашутних підрозділів полягає в підготовці та вдосконаленні майстерності спортсменів-
парашутистів, організації та проведенні змагань, роботі по встановленню рекордів країни, Європи, світу. В серпні 2018 року на 
аеродромі «Коротич» Харківського аероклубу імені В. С. Гризодубової збірною командою жінок-парашутисток із 29 країн вста-
новлено чотири світових рекорди. Серед рекордсменок українки Ольга Бондарчук, Антоніна Яковлева, Катерина Логінова,  Юлія 
Максименко, Вікторія Арсан. В серпні 2019 року, за участі кращих парашутистів 34 країн, вперше в українському небі у вільному 
падінні була утворена та перебудована формація зі сто одного парашутиста. Проведення міжнародних зборів спортсменів-па-
рашутистів сприяє посиленню інвестиційної та туристичної привабливості України і престижу країни в цілому.

На жаль, плани заходів щодо міжнародних зборів парашутистів з підготовки та встановлення рекордів у 2020 році було ска-
совано через пандемію коронавірусу.

Перспективи парашутних підрозділів на майбутнє досить оптимістичні – популярність парашутизму в країні зростає. Кількість 
людей, зацікавлених в парашутній підготовці, збільшується, але після закінчення державного фінансування Товариства авіаційні 
організації вимушені підтримувати існування за допомогою госпрозрахункової діяльності.  Зароблених таким чином коштів не-
достатньо для оновлення парку парашутної техніки, ресурс якої закін-
чується. Найбільш загрозливе становище з десантними парашутними 
системами, які широко використовуються для підготовки парашутис-
тів-початківців, військових і спецпризначенців силових структур. Без 
інвестиційної підтримки авіаційні організації, напевне, не зможуть в 

подальшому ефективно працювати.

     Згоден, ситуація дійсно нелегка – і 
коштів не вистачає, і працювати важко. Але 
ж і вибору немає, за будь яких умов ми му-
симо забезпечувати безпеку і польотів, і 
парашутних стрибків. А вихід знаходимо в 
тому, щоб шукати нові методи роботи, нові 
підходи до вирішення економічних питань. 
Одним з них є підготовка приватних пілотів. 
Сьогодні саме їх розглядаємо як основних 
своїх інвесторів. Якщо раніше ми задоволь-
нялися набором однієї групи курсантів, то 
сьогодні їх уже чотири. Наразі в аероклубі 

навчаються одночасно двадцять майбутніх пілотів. Шукаємо своїх потенційних учнів не тільки в Україні, 
а й за її межами. Готуємо спеціальний сайт, де роз’яснюємо умови навчання в нашому аероклубі, акцен-
туючи увагу насамперед на наших перевагах. Одним з «ринків курсантів» став для нас Харківський авіа-
ційний інститут, адже чимало іноземних студентів, насамперед з країн Азії і Африки, мають бажання під 
час основного навчання у виші отримати ще й професію пілота. Зацікавлюємо і викладачів ХАЇ, надавши 
їм можливість викладати три теоретичних предмети. Готуючи пілотів, намагаємося заглянути і у майбутнє. 
Ми бачимо, що майбутні пілоти  з числа наших земляків люди досить заможні і, отримавши путівку в небо, 

забажають придбати власний літак. Нинішня ж авіаційна техніка така, що під відкритим небом зберігати її не варто. Тому заздалегідь 
проробляємо проєкти будівництва на території аеродрому ангарів з окремими секціями для кожного літального апарату, з мінімальни-
ми санітарними зручностями для орендарів. Шукаємо найбільш оптимальні варіанти, адже знаємо, що ми не одні такі «розумні»: якщо 
сьогодні не підготуємося, завтра опинимося в аутсайдерах.

Інший напрямок заробітку – авіаційний туризм. Туристичні кампанії пропонують українцям виїжджати у відпустки за кордон, зба-
гачувати чужі країни своїми чесно заробленими. А ми пропонуємо милуватися неперевершеними краєвидами Слобожанщини.  Роз-
робили декілька маршрутів найбільш привабливими місцевостями, причому пілоти виступають в якості екскурсоводів. Ми були дещо 
здивовані, коли японці, вперше піднявшись в небо Слобожанщини, несподівано зробили нам чудову рекламу. Тепер мешканці країни, 
де сходить сонце, організованими групами приїжджають до нас.

Кризу, яка сьогодні охопила весь світ, колектив нашого аероклубу розглядає не як поразку, а як поштовх для розвитку ініціативи. 
Причому кожного члена колективу! Звичайно, довелося тимчасово відмовитись від капітальних ремонтів, переорієнтовуватися в прі-
оритетах, економити буквально на дрібницях. Головне для нас – зберегти колектив. І це нам вдається – і зарплату люди отримують, і 
плинності кадрів немає. Ми впевнені: хто хоче працювати – шукає можливості, хто не хоче  – шукає причини! 

Забезпечення безпеки польо-
тів базується на різних питаннях. 
І не останнє – наявність коштів. 
На це звертає увагу і Міжнарод-
на організація цивільної авіації 
(ІКАО), що займається організа-
цією і координацією міжнарод-
ного співробітництва держав у 
всіх аспектах діяльності цивіль-
ної авіації. ІКАО вважає, що най-
менше займаються питаннями 
безпеки польотів малі та бідні 
авіакомпанії. Перенавчання льотного та технічного 
персоналу, справна техніка, утримання льотного по-
ля, сучасні радіотехнічні засоби та багато іншого ви-
магають значних коштів.

Говорухін О.О. – головний 
інспектор з безпеки 

парашутних стрибків

Киян М.І. – головний 
інспектор з безпеки 

польотів

Філатов С.М. – начальник 
Харківського аероклубу 
імені В.С. Гризодубової, 

член Ради Правління, 
заступник начальника 

управління авіації та 
авіаційних видів спорту 

з організації льотної 
роботи на громадських 

засадах

Підготував Володимир ВІЖУНОВ
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З п е р ш и х  х в и л и н  н а ш о г о 
спілкування я попросив Пе-
тра Васильовича коротко 
розповісти про вид спорту, 

який він представляє.
– Це технічний вид спорту, де учасники 

змагаються в конструюванні та виготов-
ленні моделей літальних апаратів, – го-
ворить  мій співрозмовник. – Наприклад, 
літаків, вертольотів, планерів. А також де-
монструють своє уміння керувати ними під 
час польоту та у виконанні фігур вищого 
пілотажу. На міжнародному рівні авіамо-
дельний спорт керується Міжнародною 
федерацією авіаспорту FAI, котра вста-
новлює класифікацію, правила та поря-
док проведення змагань.

– Розкажіть, будь ласка, про чемпі-
онат оборонного Товариства, що від-
бувся кілька місяців тому.

 – Проходив він протягом кількох днів 
на спортивному комплексі ЦСТК «Чайка». У 
класі кордових моделей. Учасниками пер-
шості стали близько 60 спортсменів, які 
представляли Харківщину, Сумщину, Чер-
кащину, Київщину та інші регіони України. 
Приїхали до Києва і представники Доне-
тчини та Луганщини – жителі тих населе-

них пунктів, що розташова-
ні на підконтрольній укра-
їнській владі території.

Кращі результати про-
демонстрували майстри 
спорту міжнародного кла-
су Валерій Бєліков, Олек-
сандр Осовик, кандидат 
у майстри спорту Олег 
Побийпеч. Чемпіонами в 
класі швидкісних моде-
лей стали Олександр Осо-
вик (Харків),  у класі піло-
тажних  – Андрій Яценко 
(Київська область). Захо-
плююче видовище  у кла-
сі гоночних моделей про-
демонстрував  у фіналі, 
що складається з 200 кіл 
та кількох дозаправок, екі-
паж у складі пілота Антона 
Макаренка і механіка Юрія 
Марчука. Порадувала гля-
дачів своєю майстерністю 
і наша юнь: Ілля Шумейко, 
Денис Чернецький, Матвій 
Ющенко, Дмитро Мазан та 

багато інших їхніх ровесників.
– Як часто відбува-

ються подібні змагання?
–  Скажу так: хотілось 

би, щоб авіамоделісти 
збирались частіше на по-
дібних першостях. Попри 
всі складнощі у цій царині, 
чемпіонати все ж прохо-
дять. Наприклад, у Львові, 
на Буковині, в інших містах 
і регіонах нашої країни.

– Моделі літаків, вер-
тольотів спортсменам 
доводиться «діставати» 
самотужки?

 – Звичайно. Вони їх ку-
пують або ж виготовляють. 
А це непросто: для при-
дбання потрібні кошти, а 
для конструювання – час, 
зусилля, відповідні техніч-
ні знання.  Один такий лі-
тачок коштує щонаймен-
ше 500 гривень. І це якщо 
збирати його власноруч. 
Недешево обходяться і 
хімічні реактиви, які ви-

користовуються як паливо. Спортсмени 
розповідають, що, крім грошей, є ще одна 
проблема – масово закриваються гуртки 
авіамоделістів. Проте, незважаючи на без-
ліч негараздів, що супроводжують спортс-
менів-авіамоделістів, маємо непогані до-
сягнення. Наприклад, минулого року при-
зерами чемпіонату Європи став – у класі 
пілотажні моделі – Микола Турченко, пред-
ставники України  є постійними учасника-
ми чемпіонатів Європи і світу. Українці є 
найсильнішими спортсменами-авіамоде-
лістами у класах «гоночні моделі», «швид-
кісні моделі» і «повітряний бій».

Я – оптиміст. Тому сподіваюсь на відро-
дження авіамоделізму. Нагадаю,  що свого 
часу авіамодельний спорт в Україні був у 
великій  пошані. За  часів існування  СРСР 
значну частину  його збірної – найсиль-
нішої в 70–80-х роках  у світі – складали 
українські  спортсмени. Серед чемпіонів 
світу та Європи тих років – українці В. 
Онуфрієнко, В. Шаповалов, В.Федосов, В. 
Чоп, Н. Наконечний. Вони встановили 21 
світовий  рекорд. Отже, нам є на кого рів-
нятись!..

Інтерв'ю провів  
Сергій ЗЯТЬЄВ

Заступник начальника Центрального  спортивно-технічного клубу авіаційного моделізму ТСО України Петро Почепець:

НАШІ АВІАМОДЕЛІСТИ ВИСТУПАЮТЬ 
І НА МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ
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«Хто був ніким, 
ніким і залишиться…»

Не відкрию таємниці, коли скажу, що 
сьогодні, зважаючи на фінансово-еконо-
мічну ситуацію в країні, всім навчальним 
закладам нашого  Товариства неперелив-
ки. Та чи не найважче тим,  хто у 2014-2015 
роках не лише опинилися в епіцентрі бо-
йових дій, а й пережили так звану руську 
весну. Кажучи іншими словами, окупацію 
російськими найманцями та їхніми при-
служниками з числа місцевої «еліти». І все 
ж, незважаючи на суворі випробування,  
більшість  з них успішно виконують ста-
тутні завдання. Попаснянський спортив-
но-технічний клуб, який очолює Тетяна 
Коваленко,  один з них.

– Наш навчальний заклад було створе-
но  восени 1978 року, – розповідає Тетя-
на Володимирівна. – За ці 42 роки підго-
товлено десятки тисяч водіїв. На почат-
ку «лихих» 90-х, у  зв’язку з переходом на 
нові умови господарювання, відбулося 
об’єднання районного комітету ТСО Украї-
ни  зі спортивно-технічним клубом в єдину 
організацію.  Труднощі, за великим рахун-
ком, супроводжували  нас всі ці роки, але 
нам вдавалося з честю долати їх, досягаю-
чи непоганих виробничих показників. Але 
хто тоді міг подумати, які жахіття чекають 
всіх нас попереду?..

Вони настали навесні 2014-го, коли 
ледь не весь Донбас опинився в руках се-
паратистів. Попасна не стала винятком. 
Але з оголошенням антитерористичної 
операції почалося визволення міст і сіл  

від цієї нечисті. Терористи, звісно, чини-
ли Українському війську опір, і  Попаснян-
ський район став ареною запеклих боїв. 
З цієї причини спортивно-технічний клуб  
припинив навчальний процес. На той час, 
як, зрештою, і сьогодні, я проживав у Сє-
вєродонецьку, у двері якого теж постука-
ла клята війна. Досі, коли згадую ті,  не та-
кі вже й далекі дні, стає моторошно, а в 
пам'яті спливають кадри з кінофільмів про 
Другу світову війну. Особливо перші дні 
німецького вторгнення, коли мирні грома-
дяни втікали від війни. Правда, якщо тоді 
їхній шлях пролягав виключно на схід, то 
шість років тому  абсолютна більшість лю-
дей подалися на захід. Подалі від «руської 
весни» і тих, хто її приніс на нашу землю. 

Новоспечені господарі міста відразу 
почали наводити у Попасній «новий по-
рядок». У чому він полягав? Насамперед 
у вседозволеності бойовиків, які серед 
білого дня могли пограбувати цивільне 
населення, «віджати» автомобіль, що спо-
добався, чинили інші неподобства. А ще 
при згадці тих днів  на пам'ять спадають 
слова відомої пісні часів колишнього СРСР, 
у якій є слова « хто був ніким, той стане 
всім». Раніше, у мирному житті, ніколи  не 
замислювався над їхнім смислом, а ось піс-
ля подій 2014 року, коли міста і села на-
шого краю опинилися в руках тих, хто ще 
вчора  циганив на пляшку оковитої, а зго-
дом, взявши до рук автомата,  уявив себе 
«усім», розумієш: так не буває. Той,  хто був 
ніким, ніким і залишиться до самого скону. 
Втім, не моралізу-
ватимемо з цього 
приводу, а скаже-
мо, що Попаснян-
ським оборонцям 
вдалося не лише 
пережити оку-
пацію, а й навіть  
зберегти майно 
навчального за-
кладу. Насампе-
ред автомобільну 
техніку, якої бра-
кувало бойовикам 
для виконання, 
як вони патякали, 
бойових завдань, і 

тому нишпорили скрізь і всюди в пошуках 
автівок. Задля збереження автомобілів  до-
велося вдаватися і до нетрадиційних «хо-
дів». Наприклад, ховати їх у приватних га-
ражах і  подвір'ях,  наражаючи себе на не-
безпеку: подібні дії розцінювалися новою 
«владою» як саботаж її рішень зі всіма ви-
тікаючими наслідками для «саботажників». 

– Втім, як би там не було,  а наш колек-
тив не поніс втрат, – посміхаючись, каже 
Тетяна Володимирівна. – І це – головне.

Кінець чорної смуги

22 липня 2015 року, не витримавши на-
тиску Українського війська, бойовики на-
кивали з Попасної  п’ятами.  І ситуація  хоч 
і повільно, але почала  нормалізуватися. 
Головним  було те, що люди вже не бояли-
ся виходити на вулицю, висловлюватися з 
приводу тих чи інших подій і навіть крити-
кувати владу, що повернулася. З’явилася і 
можливість поновити роботу СТК. Правда, 
не зовсім було зрозуміло чи знайдуться 
бажаючі опанувати водійське  ремесло: 
кількість жителів міста, зважаючи на події, 
що тут відбувалися, а також наближеність 
до театру бойових дій, різко скоротилася.  
Тож довелося вивчити громадську думку, 
провівши  опитування місцевого населен-
ня. Результати виявилися  обнадійливими, 
і  у 2016 році навчальний заклад поновив 
свою роботу. За час, що минув відтоді, тут 
підготували та перепідготували  757 осіб, 
які захотіли стати водіями. Зважаючи на 

На передньому рубежі

Колективу Попаснянського СТК, що на Луганщині, під час окупації міста вдалося зберегти 
матеріально-технічну базу, на якій сьогодні готують водіїв

АВТОМОБІЛІ ДОВЕЛОСЯ ХОВАТИ
В ПРИВАТНИХ ГАРАЖАХ…

Тетяна Коваленко

Загальні Збори Попаснянської РО ТСО 
України, доповідає Коваленко Т.В.
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анонімні соціологічні опитування слухачів, 
які тут проводяться за ініціативи Тетяни 
Коваленко, практично всі вони задоволе-
ні рівнем навчання і отриманими як тео-
ретичними знаннями, так і практичними 
навичками водіння автомобіля.  

Було б вкрай несправедливо не сказа-
ти кілька добрих слів про Тетяну Володи-
мирівну. В оборонному Товаристві вона 
працює з 1981 року. Напередодні початку 
бойових дій на теренах Донбасу обіймала 
посаду головного бухгалтера Попаснян-
ського СТК. Війна застала її у рідному місті, 
яке вона не залишала навіть у найтрагічні-
ші дні в його історії. Коли ситуація у місті 
загострилася, тодішній керівник відмови-
лася від посади директора і разом з роди-
ною відбула на схід. Тому з відновленням 
роботи СТК у 2016 році постало питання 
і про керівника. Цю посаду, зважаючи на 
морально-професійні та інші якості, і за-
пропонували Тетяні Коваленко. Жінка по-
просила дати їй трохи часу на роздуми. І 
погодилася…

Червень 2016-го можна вважати новою 
сторінкою в історії цього навчального за-
кладу. Тетяна Володимирівна відразу ж 
включилася в активну роботу, намагаю-
чись згуртувати трудовий колектив. І їй 
це вдалося. За незначний проміжок часу 
було поновлено  зруйнований під час об-
стрілів дах будівлі СТК, вікна.

– Весь наш колектив досі вдячний то-
дішньому голові місцевої військово-ци-
вільної адміністрації  Онищенку Юрію 
Івановичу, а також директорці комуналь-
ного підприємства «СКП» Петренко Люд-
милі Миколаївні, – говорить директорка 
навчального закладу. –  Заняття ми  почи-
нали з одного маленького класу, який не 
постраждав. Пізніше, накопичивши трохи 
грошей, самотужки зробили ремонт, пе-

рекривши, зокрема, заново дах, виконав-
ши інші роботи. Користуючись нагодою, 
не можу не висловити вдячність своїм 
колегам, які не залишались сторонніми 
спостерігачами, розуміючи, що їхня до-
ля в їхніх руках. І тому теж працювали, не 
покладаючи рук. Наприклад, вікна склив  
інструктор з практичного водіння автомо-
біля  Кірюшин  Микола Володимирович. 
Правда,  коли звернулися до мера міста 
Юрія Онищенка, він теж надав нам посиль-
ну допомогу у вирішенні наших нагальних 
проблем. Приміщення теж відремонтували 
власними силами. Тут ударно попрацюва-
ли викладачі Сухаребський В.П., Варфо-
ломієв Ю.В.

 У 2018 році СТК пройшов  чергову 
акредитацію у  ГСЦ і почали працювати, 
але акредитаційний обсяг був дуже ма-
ленький, і Тетяна Володимирівна прийняла 
рішення збільшити обсяги послуг. Тож на-
вчальний заклад придбав автомобіль і  мо-
тоцикл для навчальних занять. Цей період 
часу характеризується великими трудно-
щами в становленні і розвитку економіч-
ного, політичного, соціального становища 
всього суспільства в районі, але колектив 
Попаснянської РО та СТК ТСО України впо-
рався з усіма цими викликами. 

Також Тетяна Володимирівна провела 
значну роботу з відновлення районної ор-
ганізації, згуртувавши дещо різношерстий 
її колектив,  провела звітно-виборні за-
гальні збори, зареєструвала Статут згідно 
нових вимог про громадські об’єднання. 
Не дивно, що її одноголосно обрали голо-
вою Попаснянської  районної організації 
ТСО України.    

Сьогодні Попаснянські оборонці пра-
цюють практично  в умовах воєнного ча-
су.  Проте, незважаючи на цю обставину,  
беруть активну участь у національно-па-

тріотичному вихованні молоді. За їхнього 
активного сприяння відбуваються захо-
ди, присвячені Дням захисника України, 
Збройних Сил України, різним вікопом-
ним датам в нашій історії. Представника-
ми оборонної організації прочитано цикл 
лекцій  «Національно-історичні та бойові 
традиції – важливий фактор формування 
патріотизму», слухачами яких стали юнаки 
призовного віку. Також укладено мемо-
рандум про співпрацю з  Лисичанським 
військовим комісаріатом. Цим документом 
передбачені зустрічі юнацтва з учасника-
ми АТО/ООС.

– Тетяна Володимирівна є напрочуд 
енергійною жінкою, – говорить військо-
вий комісар Віннік Андрій Леонідович – 
Коли б всі посадовці, причетні в тій чи ін-
шій мірі до військово-патріотичної роботи 
серед молоді так відповідально ставились 
до цієї справи, наша молодь сповідувала 
б інші цінності, завжди була б готова до 
захисту рідної землі.

Сьогодні ведеться робота  щодо віднов-
лення співпраці з Лисичанським управ-
лінням у справах сім’ї, молоді та спорту 
Луганської обласної  держадміністрації. 
Також відновлюється робота з розвитку 
технічних та прикладних видів спорту: в 
організації відкрито клуб зі швидкісного 
маневрування (фігурного водіння) автомо-
біля, клуб зі стрільби з пневматичної зброї.  

– Ми все міцніше спинаємось на ноги, 
– каже Тетяна Володимирівна Коваленко. 
– І віримо, що кращі часи у нас ще попе-
реду. Головне, щоб якомога скоріше на на-
шій землі настав мир, не гинули українці. 
А решту проблем ми вирішимо.

Геннадій МАРЧЕНКО, 
голова Луганської обласної  

організації ТСО України

Колектив та активісти Попаснянської РО та СТК ТСО України. 
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«Не шкодую, що пов'язав життя 
з Товариством…»

По закінченні Чернівецького держав-
ного університету ім. Юрія Федьковича він 
два роки працював у школі. За словами 
колег-педагогів, вихованців молодий вчи-
тель вирізнявся ерудованістю, глибокими 
знаннями свого предмету –  математики 
та фізики. Інформація про нього якимось 
чином дійшла до райдержадміністрації і 
там, запросивши  на розмову, запропону-
вали попрацювати на державній службі: 
так Іван став головним спеціалістом відді-
лу організаційної та кадрової роботи РДА, 
а через два – роки головним спеціалістом 
відділу освіти. Але довго на цій посаді  не 
засидівся, очолив Герцаївську автошколу 
ТСО України і оборонну організацію райо-
ну, яка є наймолодшою на теренах Черні-
вецької області. Відтоді спливло чимало 
часу, проте, за його словами, ще жодного 
разу не пошкодував про свій вибір.

– Робота подобається, – зізнається Іван 
Іванович. – Особливу радість відчуваю в 
ті дні, коли наші випускники в сервісному 
центрі здають успішно іспити і отримують 
водійські посвідчення, не перездаючи по 
кілька разів. Тоді розумію: наш колектив 
не дарма їсть хліб. А хіба не приємно ді-
знатися, що колишній твій слухач знайшов 
місце під сонцем, вдало працевлаштував-
шись і забезпечуючи свою сім’ю всім необ-
хідним?..

У 2004-му, тільки-но очоливши тоді ще 
спортивно-технічний клуб,  зрозумів, що 

спокійно-розміреним життя не буде. Але це 
не лякало його. Перше, що зробив, зібрав 
колектив. І не лише поділився з ним своїми 
планами на майбутнє, баченням поліпшен-
ня виробничих показників, а й  поцікавився 
думками людей з цього приводу, уважно 
вислухав всіх і пообіцяв враховувати їхні 
побажання у повсякденній роботі.

– Такий підхід нового директора всім 
нам сподобався, – говорить головний бух-
галтер навчального закладу Надія Герман. 
– Звісно, що люди підтримали всі його по-
чинання. За ці роки, що пан Іван очолює 
нашу автошколу, сталися разючі зміни. 

У цьому переконуєшся відразу, тільки-но 
заходиш на її територію, у приміщення: про-
ведена газифікація будівлі, в усіх навчаль-
них аудиторіях, кабінетах зроблений євро-
ремонт, вікна замінені на металопластикові. 
Два роки тому директор організував капі-
тальний ремонт даху, замінивши  старий 
шифер  металочерепицею.  Класи, де слу-
хачі опановують Правила дорожнього ру-
ху, комп'ютеризовані, забезпечені новими 
меблями, наочними навчальними матеріа-
лами. Є тут і лабораторія з вивчення будови 
вантажних автомобілів, методичний кабінет, 
які теж викликають захоплення. Незважа-
ючи на певні труднощі, облаштували май-
данчик для  початкового навчання водінню 
автомобіля. Тут, як жартують самі слухачі, 
вони проходять курс молодого водія.

– Навіть якщо лише кілька 
разів «покатаєшся» цим май-
данчиком, виїхавши на вули-
цю почуваєшся більш впев-
нено, – вважає Марія Заєць. 
– Словом, відчуваєш і авто-
мобіль, і дорогу.

Під час спілкування з Іва-
ном Івановичем мало почув 

про його особисті зусилля щодо покращан-
ня матеріально-технічної бази: в них він не 
бачить нічого особливого, вважаючи, що 
«просто намагається сумлінно виконувати 
свої функціональні обов'язки». А розпові-
сти є про що. Наприклад, за період його 
керівництва придбано 18 транспортних за-
собів: вісім легковиків, в тому числі чотири 
нових, шість вантажівок, два мотоцикли, 
моторолер і новенький причіп. Натомість 
не скупився на добрі слова стосовно тих 
людей, з якими працює – своїх колег.

– Викладачем у нас працює Василь Ми-
хайлович Скріпа – надзвичайно грамотний 
фахівець, – каже директор. – Слухачі, як 
мовиться в таких випадках, з розкритими 
ротами слухають його. Костянтин Кожока-
ру, Марин Іордакій, Михайло Петро – най-
кращі майстри виробничого навчання. 
Якщо в авіації маститі льотчики ставлять 
молодих на крило, то вони, наші майстри, 
ставлять  підопічних на колеса. Автівки, на 
яких жителі району опановують водійське 
ремесло, завжди знаходяться у «бойовій 
готовності», у будь-який момент можуть 
вийти на трасу зі слухачем.

Минулого року у Герцаївській автомо-
більній школі підготовлено більш як тися-
чу водіїв, а за останні п’ять років – майже 
шість тисяч. Причому люди отримали во-
дійські посвідчення, які дають їм право кер-
мувати транспортними засобами різних 

категорій – від мопеда до ван-
тажного автомобіля. Центр 
зайнятості щороку направ-
ляє до цієї автошколи слуха-
чів  для опанування професії 
водія транспортних засобів 
категорії «С» за рахунок ко-
штів державного бюджету, 
на замовлення роботодавців. 

Очоливши Герцаївську автошколу, що у Чернівецькій області, 28-річний Іван Караушу 
незабаром вивів її в число кращих 

В навчальних закладах Товариства 

КОЛИ МОЛОДІСТЬ НЕ НА ЗАВАДІ

Навчальний клас

Іван Караушу

Будинок автомобільної школи
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А як оцінюють рівень навчання, профе-
сійний рівень викладачів, майстрів вироб-
ничого навчання їхні вихованці?

– Дні, проведені в класах теоретичної 
підготовки, в навчальних автомобілях при 
всьому бажанні даремно втраченим часом 
не назвеш. Зрозуміло, що, завершивши на-
вчання і отримавши відповідне посвідчен-
ня, справжнім професіоналом на дорозі 
не почуваєшся: потрібна практика. Але 
ті знання, навички водіння, які отримав у 
автошколі, є надійним фундаментом для 
подальшого удосконаленні майстерності.

– Відчувається, що люди, які тут працю-
ють, сумлінно підходять до  справи, доро-
жать роботою. Коли щось не розумієш, то 
можна підійти до викладача і він терпляче 
тобі все пояснить. Якщо треба, то й кілька 
разів це зробить.

Такі відгуки, погодьтеся, дорого кошту-
ють: зважаючи на думки людей, не потріб-
но зайвий раз рекламувати цю автошколу. 
Так зване сарафанне радіо спрацьовує кра-
ще будь-якої реклами.

Акцент – на виховання молоді

Не є таємницею, що деякі керівники 
навчальних закладів, які очолюють ще й 
оборонні організації, останнім приділяють 
недостатньо уваги. Причина банальна – 
навчальний процес є прибутковим, а ро-
бота, проводити яку районну організацію 
зобов’язує Статут Товариства, їх «з’їдає». 
При цьому вони забувають, що саме авто-
школи, спортивно-технічні клуби якраз і є 
тими фінансовими донорами, які повинні 
забезпечувати статутну діяльність органі-
зації ТСО України. 

– Чи задоволений я рівнем тієї роботи, 
яку проводить організація  Герцаївського 
району? – перепитує Іван Іванович. – Не 
зовсім. Але ми намагаємось вишукувати 
будь-яку можливість для її поліпшення. На 
сьогоднішній день на теренах району ді-
ють 11 первинних осередків чи груп, де-

сять з яких створені 
у загальноосвітніх 
школах. Налічують 
вони не так вже й 
багато членів – 454. 
Попри всі труднощі 
і проблеми на цьому 
шляху, намагаємось 
всіх їх залучати до 
оборонно-масової, 
спортивної роботи. 
Насамперед під час 
місячників, присвя-
чених Дням Перемо-
ги, визволення Укра-
їни від нацистів, Дню 

Збройних Сил. В рамках цих місячників 
відбуваються тематичні вечори, змаган-
ня з прикладних видів спорту, зокрема, 
зі стрільби з пневматичної зброї. Особли-
вою популярністю серед підростаючого 
покоління користується гра «Джура». До 
заходів, які проводимо, залучаємо голову 
Герцаївської районної державної адміні-
страції Олару Лілію Георгіївну, її  заступника 
Явецького Віктора Миколайовича, началь-
ника відділу освіти, молоді та спорту РДА 
Магаса Октавіана Мірчовича, а також вій-
ськового комісара району Мельника Сер-
гія Валерійовича. Серед найкращих голів 
первинних осередків хотів би виділити на-
самперед Андріаш Георгія Григоровича та 
Попа Георгія Михайловича з Великобуд-
ського і Петрашівського навчально-вироб-
ничих комбінатів. Тут проводиться жвава 
військово-патріотична робота з молоддю, 
спортивні змагання тощо.

Зауважу, що нам надає суттєву  методич-
ну допомогу, завжди і в усьому підтримую-
чи всі наші починання керівництво Черні-
вецької обласної організації ТСО України.

Замість  епілогу

Без роботи, як бачимо, Івану Івановичу 
нудьгувати не до-
водиться: попри 
ту обставину, що 
Герцаївська авто-
мобільна школа 
ТСО України є од-
нією з кращих на 
теренах Буковини, 
проблем все ж ви-
стачає. І директор 
докладає макси-
мум зусиль для їх 
вирішення. За йо-
го словами,  про-
цес цей тривалий, 
але наполегливос-
ті йому не позича-

ти.  Та й звик поринати в усі проблеми на-
вчального закладу, навіть і тоді, коли  вони 
здаються для багатьох дріб’язковими.

Не доводиться нудьгувати і поза ро-
бочого часу: вдома його завжди чекають 
дружина Ірина,  а також доньки Анастасія, 
Ернестина та син Іван. На запитання, яке у 
нього найбільше захоплення, відповідає:

– Знаходитись у колі своєї великої ро-
дини, спілкуватися з дружиною, дітьми, 
відчувати, що потрібен їм. Адже держава, 
суспільство, в яких всі ми живемо, почина-
ються з сім’ї, родини.

Узагальнив досвід роботи
Олег ДАЦЮК

Голова Чернівецької обласної 
організації ТСО України Володимир 
Кравченко:

– Коли Іван Караушу очолив Герца-
ївську району організацію Товариства і 
спортивно-технічний клуб, йому не ви-
повнилося й тридцяти. Відтоді минуло  
16 років. І вони переконливо довели, 
що ми не помилились з його кандида-
турою: під патронатом Герцаївського 
оборонного осередку проходять різні 
заходи військово-патріотичного спря-
мування, стали нормою життя і спор-
тивні заходи. Завдяки своїм організа-
торським здібностям, енергії, умінню 
комунікувати з будь-ким, Іван Іванович 
налагодив партнерські стосунки з пред-
ставниками районної влади, офіцерами 
військового комісаріату, громадськості, 
залучаючи їх до співпраці.

Щодо автошколи, яку він очолює, то 
з впевненістю кажу: вона є однією з кра-
щих, а то й найкращою на теренах на-
шого Буковинського краю. Мені дово-
диться неодноразово там бувати і, зва-
жаючи на обізнаність зі станом справ 
у цьому навчальному закладі, у моїх 
словах немає ніякого перебільшення.

Штатний «розбір польотів»

Надійне плече директора завжди поруч
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Ав т о т р а н с п о р т  в  н а ш  ч а с  є 
найпопулярнішим і  разом з  тим 
найнебезпечнішим засобом пересу-
вання. Людина, яка сідає за кермо, ав-

томатично бере на себе велику відповідальність 
не тільки за своє життя, а й за життя і здоров’я 
пасажирів, пішоходів і всіх інших учасників до-
рожнього руху. У переддень професійного свя-
та я поспілкувалася з професіоналами, з яких 
починається автомобільний потік наших доріг, які 
навчають водіїв. 

У Нікопольській автомобільній школі ТСО Укра-
їни працює 15 інструкторів і 6 викладачів теорії. 
Практикуючі інструктори – дружний і організований 
колектив. Кажуть, що нічого неможливого немає і 
будь-яка людина може поїхати на першому занятті, 
навіть якщо ніколи не сиділа за кермом. Просто тре-
ба грамотно пояснити ази, а найголовніше – відчути 
настрій учня, до кожного знайти правильний підхід.

Інструктор Володимир Демиденко пояснює:
– Учень у будь-якому разі поїде. Хтось швидше 

схоплює, краще відчуває автомобіль, а іншим по-
трібно більше часу для адаптації в новому статусі. 
Скільки на це піде, залежить від індивідуальних осо-
бливостей людини, оскільки є багато різних аспек-
тів: як освоюється керування автомобілем, як учень 
вливається в транспортний потік тощо. На закритій 
території автодрому проходить знайомство з авто-

мобілем і спроби їзди. Перше завдання – подолати 
страх перед машиною і дорогою. Для цього потріб-
но сідати і їхати – от і всі хитрощі. Звісно, велику 
роль грає довіра до інструктора. Якщо учень впев-
нений, що поряд професіонал, який кожну секунду 
страхує, то і сам почуває себе в безпеці.

– Дуже важливо налагодити контакт між інструк-
тором і слухачем, викликати довіру, – розповідає 
заступник директора Лариса Борисевич. – Тоді по-
чинається навчання. На першому занятті практично 
в усіх виходить їздити більше по інерції. Учні ви-
ходять окрилені успіхом і впевнені у собі. На 4-5 
занятті приходить розуміння відповідальності, не-
рідко страх, паніка. Якраз в цей період за планом 
заняття починають проводитися на дорозі, тому 
це важливий переломний момент у навчанні. Одна 
справа – коли страхує інструктор на закритій тери-
торії, інша – потрапити в автомобільний потік і стати 
учасником дорожнього руху. Але в основному учні з 
радістю і азартом змінюють автодром на дорогу за-
гального значення, їм стає цікаво випробувати себе.

Інструктори стверджують, що немає ніякої різ-
ниці у підготовці чоловіків і жінок. Вони ніколи не 
розділяли своїх учнів за гендерними ознаками. Як 
серед чоловіків так і серед жінок зустрічаються лю-
ди з різною технікою їзди.

– Це як характер по життю. У кожного своя ін-
дивідуальна манера керування машиною, ми тільки 
коригуємо її. Хтось маневрує і відчуває себе впев-
нено вже під час навчання, хтось залишається не-
впевненим навіть після 10 років водійського стажу, 
– зауважує Володимир. – А от за віковою категорі-
єю є відмінності. Молодь завжди сміливіша і швид-
ше реагує на нестандартні ситуації. Людині ж у віці 
важче миттєво реагувати, тому вони, як правило, 
обережніші. У моїй групі була жінка 59 років, яка 
впевнено здала екзамени і зараз їздить. А взагалі 
найстаршою у нас була жінка біля 70 років.

Інструктор з вантажних категорій Віталій Гаврилов 
розповідає про роботу на вантажному транспорті:

– Навчання на вантажних автомобілях має свою 
специфіку, адже габарити і вага «КамАЗу» значно 
відрізняється від легковика. Учню треба враховува-
ти безліч нюансів, тому водію без досвіду керувати 
набагато важче. Але їдуть всі, потрібні лише час і 
наполегливість. 

Інструктори радять навчатися водійській 
справі на автомобілі з механічною коробкою 
передач. Як кажуть: важко в навчанні – легко 
на дорозі. З механіки запросто можна пересіс-
ти на автомат, а от додаткові вміння ніколи не 
завадять.

Робота інструктора складна, непередбачува-
на і ризикована. У кожного учня свої проблеми і 
помилки. Хтось не може кермувати, хтось плутає 
педалі, не орієнтується, де ліво-право, забуває 
включати повороти, панікує і губиться. В інструк-
торській практиці цих людей зустрічалося багато 
різних ситуацій. Вони намагаються дати якомога 
більше знань, практичних порад, деталей. Водію-
початківцю важко приймати рішення самостійно, 
тому інструктори ставлять перед собою завдання 
наглядно показати більшість ситуацій, щоб підго-
тувати своїх учнів до самостійної їзди на дорозі. 
Для такої роботи мало просто любити техніку і 
розбиратися в ній – дуже важливо вміти вчити, 
пояснювати, аналізувати.

Отже, навчитися їздити, стати автомобілістом 
може кожен – це лише питання часу і зусиль. Як у 
спорті – в однієї людини є природні здібності і все 
дається легко, а іншій необхідно докласти неабия-
ких зусиль для того, щоб досягнути мети. Інструк-
торський досвід здобувається з кожним учнем. Кож-
ного дня – нові історії, нові ситуації, які потребують  
миттєвого вирішення і аналізу.

Своєю роботою працівники Нікопольської ав-
томобільної школи ТСО України доводять: будь-
який водій може стати професіоналом. Але для 
цього потрібні знання, вміння, досвід і хороший 
інструктор!

Про нас пишуть

В одному з наших випусків 
у 2011 році ми розповідали 
про діяльність Нікопольської 
міськрайонної організації 
і автошколи, яку з 1985 
року очолює Демиденко. 
Віктор Володимирович і 
сьогодні впевнено керує 
навчальним закладом, 
багато уваги приділяє 
громадській діяльності, 
патріотичному вихованню 
молоді. Напередодні Дня 
автомобіліста в автошколу 
завітала кореспондентка 
місцевої газети Ірина 
Волошина. Ми дякуємо нашій 
колезі за змістовний матеріал 
і надаємо фрагменти її 
допису…
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2 вересня – День закінчення Другої світової війни

«Для мене це  
найщасливіший день…»

Неділя, 2 вересня. На  кораблі майорять 
прапори США, Британії, Радянського Союзу 
та Китаю. Рівно о 9 годині Акт про повну і без-
застережну капітуляцію своєї країни підпису-
ють міністр закордонних справ Японії Мамору 
Шігеміцу, а також  представник Квантунської 
армії генерал Йошихіро Умезу. Ставить свій 
підпис і верховний головнокомандувач союз-
них військ Макартур. Після цього на докумен-
ті свої «автографи» залишають представники 
США, Китаю, Британії, СРСР, Австралії, Канади, 
Франції, Нідерландів і Нової Зеландії. 

Від Радянського Союзу поставив підпис  
генерал-лейтенант  Кузьма Дерев’янко. Чому 
Сталін затвердив кандидатуру саме цього ге-
нерала? Можливо,  обравши етнічного україн-
ця, господар Кремля хотів підкреслити значну 
роль українців у перемозі над гітлерівською 
Німеччиною. Але ми добре знаємо справжнє 
ставлення господаря Кремля до українців. Іс-
торики висувають кілька версій з цього при-
воду. Найбільш правдиво виглядає ось ця.

Сталін планував ввести до складу ООН дві 
радянські республіки – Україну і Білорусь: для 
того, аби при голосуванні по тим чи іншим пи-
танням мати  вагомішу підтримку пропозицій 
СРСР. Подейкують, що він хотів навіть бачити 
їх і у складі Ради Безпеки ООН, але американ-
ці були проти. Зрозумівши, що заокеанських 

союзників не переконати, він   відправив на 
«Міссурі»  українця, розпочавши багатохо-
дову гру з введення до ООН Української РСР 
і Білоруської РСР. 

Все це, зрозуміло, здогадки, хоча й не по-
збавлені реального підґрунтя. А ось неспрос-
товні  факти на його користь.  Дерев’янко, зо-
крема,  чудово володів англійською та япон-
ською мовами,  мав феноменальну пам'ять, 
досвід розвідувальної роботи  у довоєнні ро-
ки і,  на відміну від багатьох радянських гене-
ралів, був надзвичайно ерудованою людиною, 
міг дискутувати з будь-яким співрозмовни-
ком. Як згадував маршал Костянтин   Роко-
совський, Сталін, затвердивши кандидатуру 
Кузьми Михайловича, сказав:

–  Товариш Дерев'янко достойний прийня-
ти капітуляцію Японії. За нього нам не дове-
деться червоніти…

Хто він, генерал Дерев'янко?...

Народився на Черкащині. Часто  спілку-
вався рідною мовою, в тому числі і зі свої-
ми командирами, через що ті називали його 
«трохи дивакуватим». Звідкіля цей потяг до 
рідної мови? Витоки, мабуть, слід шукати, в 
сім’ї, де народився і виховувався. Навряд чи 
не знав він про часи козаччини, повстанців 
Холодного Яру. Навчався в українській гім-
назії ім. Бориса Грінченка, де панував укра-
їнський дух, і гімназисти виховувалися у на-
ціонально-патріотичному дусі. Більш того, 
біографи-дослідники життя Кузьми Михайло-
вича кажуть, що він був активним учасником 
художньої самодіяльності, виступаючи навіть 
в театральному гуртку під керівництвом Леся 
Курбаса. А  перебуваючи поруч з цією лю-
диною, як згадував один із його сучасників, 
«не можна було не перейнятися національ-
но-патріотичними почуттями, не відчувати 
гордості за те, що ти українець – нащадок 
славних пращурів». 

У 1938-му були заарештовані родичі – 
брати батька. Звісно, що потрапив і він у  

поле зору чекістів. В яких лише гріхах не 
звинувачували Кузьму Михайловича! Йому 
пощастило: «компетентні органи»  з'ясували, 
що «товариш Дерев'янко чистий перед пар-
тією і народом».

Окрім того, що від імені Радянського Со-
юзу Кузьма Михайлович прийняв капітуляцію 
Японії, виконав він і ще одне відповідальне 
завдання: побував у районі міст Хіросіми й 
Нагасакі, які зазнали атомних ударів амери-
канської авіації. Мета – на власні очі переко-
натись в їхніх наслідках і доповісти   вищому 
керівництву країни. Це був особистий наказ 
Сталіна, якому кортіло дізнатись про можли-

вості атомної бомби, робота над якою в СРСР 
добігала кінця. 

Пішов Кузьма Дерев’янко з життя у грудні 
1954 року. Йому виповнилося  лише 50 років. 
Незадовго до смерті побував у рідному селі, 
зустрівся з родичами. За спогадами пілота 
літака, який забирав вже тяжкохворого гене-
рала до Москви, він попросив його зробити 
прощальне коло над селом. Так генерал-лей-
тенант Кузьма Дерев'янко прощався з рідною 
українською землею і життям…

Сергій ЗЯТЬЄВ

2 вересня 1945 року на борту лінкора «Міссурі» 41-річний генерал-лейтенант  
Кузьма Дерев’янко від імені Радянського Союзу поставив свій підпис під 
Актом про капітуляцію Японії – союзника  Німеччини у Другій світовій війні

ТОВАРИШ ДЕРЕВʼЯНКО ДОСТОЙНИЙ ПРИЙНЯТИ КАПІТУЛЯЦІЮ ЯПОНІЇ…
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Коронавірус крокує планетою  
семимильними кроками. Не 
оминув і Україну: кількість 
захворілих з кожним днем 

зростає. А прогнози Міністерства охо-
рони здоров'я не додають оптимізму. 
Зважаючи на небезпечність цього 
захворювання, ми звернулися до 
лікаря вищої категорії Національного 
військово-медичного клінічного центру 
Міністерства оборони України  Любові 
Владики з проханням відповісти на 
кілька запитань, відповіді на які, 
сподіваємось, убезпечать багатьох з 
нас від цієї хвороби.

 – Існує ціла родина коронавірусів, які 
викликають захворювання, починаючи від 
звичайної застуди до більш важких, – го-
ворить Любов Францівна. – Коронавірус, 
що вже відібрав життя у більш як мільйона 
жителів планети – це новий штам, раніше 
не ідентифікований у людей.  Він переда-
ється від  інших людей, які вже інфіковані.

–  Як саме?
  – Шляхом вдихання дрібних крапе-

льок рідини від оточуючих, які  кашляють 
або чхають. Ці краплі розповсюджуються 
на відстань близько метру від хворого і 
можуть потрапляти на слизові оболонки 
очей, носа та рота іншої людини, яка зна-
ходиться поруч. Також краплі, що містять 
вірус, забруднюють предмети і поверх-
ні. Інші люди можуть інфікуватися через 
дотик до таких предметів або поверхонь, 
а потім – до очей, носа чи рота. Вірус не 
передається повітряним шляхом. Це озна-
чає, що він не здатен переноситись пото-
ками повітря на великі відстані від хворої 
людини.

– Назвіть, будь ласка, основні симп-
томи хвороби.

 – Насамперед зауважу, що багато лю-
дей, які заражаються, відчувають лише 
легкі симптоми і одужують, як мовиться, 
на ногах. Дехто і не підозрює, що інфіку-
вався. Але таких щасливчиків мало. Осно-
вніми симптомами є кашель, утруднене 
дихання, біль у м'язах, безпричинна вто-
ма, лихоманка.

– Що має робити людина, яка відчула 
перераховані Вами симптоми?

– Насамперед залишатися вдома і зате-
лефонувати своєму сімейному лікарю. Під 
час спілкування маєте детально описати 
свій фізичний стан. При цьому вказавши 
місця, які останнім часом відвідували, лю-
дей, які потенційно можуть бути інфікова-
ні і з якими ви контактували. Отримавши 
відповідні інструкції лікаря, потрібно не-
ухильно їх дотримуватись.  Коли  темпе-
ратура тіла підніметься вище 38 і не зби-
ватиметься, виникне ускладнене дихання, 
то потрібно негайно викликати «Швидку».

– Як гарантовано убезпечити себе і 
своїх рідних від коронавірусу?

– Є єдиний вірний варіант вирішення 
цієї проблеми – сидіти безвилазно вдома і 
нікого не впускати до себе. Але ж це нере-
ально. Щоб зменшити в рази ймовірність 
захворіти, необхідно чітко дотримуватися 
відповідних рекомендацій лікарів: регу-
лярно мити руки, збалансовано харчува-
тись, віддаючи перевагу овочам і фруктам, 
які зміцнюють імунітет, пити достатньо рі-
дини, провітрювати приміщення, висипа-
тись, не споживати сирих чи погано тер-
мічно оброблених продуктів тваринного 
походження, не зловживати алкоголем. 
До речі, нехтування ними провокує чи-
мало інших  захворювань, які відбирають 
десятки тисяч людських життів. Уникайте 
великих скупчень людей, не забувайте, що 
потрібно знаходитись один від одного на 
відстані 1,5-2 метри.

–  Сьогодні багато громадян носять 
захисні маски. Скажіть, Любове Фран-
цівно, вони дійсно ефективні?  І якщо 
так, то який термін її використання?

– Медична мас-
ка зберігає свою 
ефективність про-
тягом 2–4 годин.  
Якщо вона стала 
вологою, теж слід 
замінити, оскільки 
в обох випадках  
втрачає свої за-
хисні властивості. 
Не можна носити 
маску, спустивши 
її на шию, щоб по-
курити чи переку-
сити: забруднена 

торкатиметься шкіри обличчя, тим самим 
створюючи додатковий ризик зараження, 
а поправляючи її, ви зайвий раз торкаєтесь 
маски руками.

– Чому не можна використовувати 
медичну маску повторно, якщо вона в 
гарному стані?-

– Крім часточок вірусу SARS-CoV-2 
(збудника COVID-19), на зовнішній по-
верхні маски осідає безліч інших мікро-
організмів. Під час експлуатації маска стає 
вологою, що створює умови для активного 
розмноження бактерій на її поверхні. От-
же, використана маска може бути джере-
лом додаткової небезпеки для людини, яка 
використовує її повторно.

–  Наскільки вірус, про який йдеться, 
смертельний?

– Він здатен викликати тяжку форму 
пневмонії: у цьому і полягає вся його не-
безпека.

– Кому слід найбільше його остері-
гатись?

– Зважаючи на той факт, що ним охо-
плена практично вся наша планета, а 
жертвами стали  мільйони людей, то всім 
без винятку. Коронавірусом перехворіли 
навіть президент США, прем’єр Велико-
британії, канцлерка ФРН та чимало інших 
ВІП-персон, у тому числі й українських. Ну, 
а щодо найвразливіших, то такими вважа-
ються люди похилого віку, з хронічними 
хворобами та слабким імунітетом, меди-
ки, люди, що контактували з хворими чи 
перебували разом з ними у  закритому се-
редовищі.

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Неухильне дотримання рекомендацій лікарів-спеціалістів суттєво зменшує 
ризик «підхопити» це небезпечне захворювання

Наше здоров’я 

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ КОРОНАВІРУСУ?



В роки минулої війни вся Українська земля опинилася під німець-
ким чоботом. Але українці не мирилися зі становищем рабів: вже в 
перші дні гітлерівського вторгнення для боротьби проти диверсійних 
ворожих груп  було створено 657 винищувальних батальйонів чисель-
ністю 160 тисяч чоловік. Переважна частина особового складу цих фор-
мувань згодом увійшла до регулярних з'єднань Червоної армії. Сотні 
тисяч юнаків та дівчат, а також людей, які не підлягали мобілізації, вхо-
дили до загонів місцевої протиповітряної оборони. На території УРСР 
було сформовано декілька з'єднань Червоної армії. Невмирущою сла-
вою вкрили себе 

383-я стрілецька дивізія під командуванням К.І. Привалова та 393-я 
стрілецька під командуванням І.О. Зінов'єва, сформовані із шахта-
рів Донбасу; 214-а та 395-а стрілецькі дивізії, 293-я, 81-а, 295-а стрі-
лецькі та 34-а мотострілецька дивізії, ядром яких були призовники 
з Сумщини. Протягом усієї війни в лавах Радянської армії воюва-
ли 450 тис. уродженців Київщини, 400 тис. – Ворошиловградщини, 
357 тис. – Вінничини, 336 тис. – Сумщини, 189 тис. – Кіровоградщини.

Воїни-українці з честю виконали свій військовий обов'язок перед 
рідними й близькими, зробили свій вагомий внесок у звільнення 
європейських народів, які потрапили до нацистського рабства. 
Українська PCP була другою за представництвом у Радянських 
Збройних Силах після Російської Федерації. З 9 284 199 нагород, 
одержаних до 1 листопада 1947 р. представниками 133 народів та 
національностей СРСР, на українців припадало 1 710 766 орденів та медалей. Звання Героя Радянського Союзу отри-
мали 2 069 уродженців України. З 940 бійців та командирів, які удостоєні цього почесного звання, визволяючи нашу 
республіку, 668 тих, для кого ця земля була рідною.

Серед 113 двічі Героїв Радянського Союзу є імена 32 синів України, а в числі тричі Героїв наш славний земляк 
– Іван Микитович Кожедуб. Серед двох тисяч повних кавалерів 
солдатського ордена Слави чимало уродженців української зем-
лі, однак лише чотири при цьому удостоєні ще й вищої відзнаки 
– звання Героя Радянського Союзу. Троє з них – українці: І.Г. Дра-
ченко з Черкащини, П.Х. Дубинда з Херсонщини, С.А. Половинець 
із Житомирщини.

Уродженці України складали значну частку вищого команд-
ного складу Збройних Сил СРСР. Під час війни або після її закін-
чення маршалами Радянського Союзу стали П.К. Кошовий, І.М. 
Кожедуб, А.І. Єрьоменко, Р.Я. Малиновський, К.С. Москаленко, 
П.С. Рибалко, С.І.  Руденко, В.О.  Судець, С.К. Тимошенко. Се-
ред генералів 

та адміралів періоду війни близько 300 представників Украї-
ни. Маршали й генерали українського походження очолювали 
більше половини з 15 фронтів, які діяли в період радянсько-
німецької війни.

Один із гітлерівських солдатів,  який брав участь у перших боях 
і був взятий у полон, розповідав: 

 «Ніде, ніколи ми не бачили такої стійкості, такої воєнної завзя-
тості. Ми вже обходили вогневу точку, йшли далі, проте ніяка сила 
не могла зрушити двох-трьох прикордонників з їхніх позицій. Вони 
йшли на смерть, але не відступали. У моєму батальйоні було тоді 
900 чоловік. Лише вбитими ми втратили 150 чоловік, а понад 100 
дістали поранення».

28 жовтня – День визволення України
від фашистських загарбників 

«МИ НІДЕ НЕ БАЧИЛИ ТАКОЇ СТІЙКОСТІ, ЯК В УКРАЇНІ»



Досвід роботи Львівського авіаційно-спортивного клубу ТСО України переконує: львів’яни, гості міста, потрапивши на 
аеродром «Цунів», особливо під час показових виступів, вражені побаченим. А  підлітки, в тому числі і юнки, висловлюють 
бажання стати пілотами чи хоча б раз стрибнути з парашутом. Аероклуб проводить безліч цікавих екскурсій, знайомить 
відвідувачів з авіаційною технікою. Досвідчені пілоти 
допомагають їм поринути у дивовижний світ авіації: 
спостерігати як проходить навчання курсантів-пілотів, 
підготовка до стрибків з парашутом та самі стрибки. 
Неймовірні відчуття в ролі пілота за штурвалом літака 
не можуть залишити байдужим жодного і викликають 
бажання бувати на «Цуніві» якомога частіше.

АВІАЦІЯ БЛИЖЧЕ, НІЖ ЗДАЄТЬСЯ!..АВІАЦІЯ БЛИЖЧЕ, НІЖ ЗДАЄТЬСЯ!..


